
W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost St. Anna,

St. Annaziekenhuis, Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 0900 - 8861
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

EXTRA OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Parkstraat 36.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Zaterdag 11.00 - 13.00 uur.

Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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Nieuwe 
inspirerende 
cursussen bij 
Atelier Van Gogh!

Jocanto zingt 
missa Iuventua 
in 
H. Clemenskerk

PromotietextielPromotietextiel

de Huufkes 86
5674 TM  Nuenen
Tel: 040-2842338

info@getpromoted.nl
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10% korting op uw 
werkplaatsfactuur!

Nog niet toe aan onderhoud of reparatie? 
Geef dan gerust de service van AutoCrew 
cadeau aan iemand anders! 
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Tegen inlevering van deze uitknipbon.
Geldig t/m 31 maart 2016.

Duivendijk 7B, Nuenen
Tegenover Goossens meubels

Tel.: 040 - 283 88 37

Jumbo 
Ton Grimberg 
organiseert 
opnieuw 
Straatloterij

28 februari

KOOPZONDAG

Raadsvergadering nieuw dieptepunt
Door Gerrit van Ginkel

De raadsbijeenkomsten van 18 en 19 februari waren, voor zo ver het nog moge-
lijk was, nieuwe dieptepunten voor wat bestuurlijk Nuenen presteerde. Alles was 
er weer: Een zwalkende voorzitter die regelmatig de griffier moest raadplegen, 
om te vragen of het wel kon waarmee men bezig was, raadsfracties die elkaar in 
de haren vlogen om bijzaken en weer onnodig veel interrupties en schorsingen.

Krediet Europalaan
In 2014 is met een raadsbesluit
€ 10.900.000,- ter beschikking gesteld 
voor de aanleg van de HOV2. Tijdens de 
uitvoering van het laatste gedeelte blijkt 
dat er nog extra € 1.365.000,- nodig is 
voor o.a. voorbereidingskosten, abri’s, 
groenvoorziening, meerjaren onder-
houd, nutsbedrijven, bewegwijzering 
en bodemsanering.
Wethouder Pernot legde uit dat Nue-
nen slechts 15% van alle kosten zelf 
moest betalen en dat de rest binnen 
was door subsidies en ambtelijke toe-
zeggingen.
Nuenen zou daarvoor een prachtige 
Europalaan krijgen voor heel weinig 
geld die trouwens toe was aan groot 
onderhoud.
Vooral die toezeggingen waren voor en-
kele fracties niet te verteren en zij eisten 
garanties in plaats van toezeggingen. De 
VVD vond dat de wethouder een over-
schrijding wilde maskeren en De Com-
binatie vond alles dat in het raadsvoor-
stel stond niet was te controleren.
Het voorstel voor het krediet werd 

verworpen door CDA, PvdA, De 
Combinatie, VVD, Lijst Pijs, SP, Nue-
nens Belang en Lijst Van den Boomen.
Voor waren W70, D66 en GL.

Subsidiebeleid
Sinds 2013 lopen er al pogingen om 
nieuw subsidiebeleid vlot te trekken 
maar tot nu toe zonder resultaat. Het 
is trouwens wettelijk verplicht omdat 
subsidie niet meer als vanzelfsprekend 
gezien dient te worden.
De PvdA vond het voorstel niet af en 
voorzag veel vaagheden. De Combina-
tie vond het voorstel meer een notitie 
en wilde het beleid niet loskoppelen 
van het accommodatiebeleid. Ook het 
tijdspad in het voorstel was iets dat 
niet kon volgens die fractie. Het CDA 
noemde het voorstel een stap voor-
waarts maar stelde dat subsidie en ac-
commodatiebeleid bij elkaar hoorden. 
D66 wilde het dossier wel vlottrekken.
Na de eerste termijn zag de voorzitter 
dat de tijdslimiet van 23.00 uur niet ge-
haald zou worden en vroeg de raad wat 
te doen. Doorgaan met de vergadering 

of de volgende dag terugkomen. De 
meerderheid besliste dat ze de volgen-
de dag terug zouden komen voor de 
rest van de agenda.
GL wilde meer inspraak van de bur-
gers en de PvdA zag dat het over de 
kaders van het voorstel ging. Lijst Pijs 
vroeg aan de wethouder Pernot hoe 
het subsidiebeleid liep bij de buren in 
Son en Breugel. Op 1 maart a.s. zal de 
wethouder de communicatie met heel 
veel informatie naar buiten starten.
Het stuk werd daarop unaniem aange-
nomen.
De uitspraak van SP fractievoorzitter 
Kranen was veelzeggend toen die ver-
meldde dat 2 uur praten over een stuk 
van 4 kantjes wel jammer is. 
(Zeker als men na afloop unaniem be-
slist over het voorstel, red)

Neuzelmarkt op 
een nieuwe locatie
De Neuzelmarkt, ieder jaar georgani-
seerd door scoutinggroep Rudyard 
Kipling, zal dit jaar op een nieuwe lo-
catie plaatsvinden, namelijk in en 
rondom de blokhut van de scouting 
zelf aan de Papenvoortse Heide 5B te 
Nuenen. Op zaterdag 12 maart en za-
terdag 19 maart komen de leden van 
de scouting aan de deur om kleingoed 
op te halen voor de markt, zoals boe-
ken, kleren, huishoudelijke apparaten, 
fietsen en speelgoed. Meubels, koel-
kasten en kapotte spullen kan de 
scouting niet meenemen.
De verkoopdag zal plaatsvinden op 
Tweede Paasdag, maandag 28 maart. 
De Neuzelmarkt wordt georganiseerd 
door scouting en voor scouting. Het 
geld dat de leden met steunbonnen en 
tijdens de verkoopdag ophalen wordt 
gebruikt voor activiteiten van de 
scoutingleden. Voor meer info zie ook 
www.neuzelmarkt.nl

De Lindespelers vieren 
jubileum & kijken vooruit
 
Een jubileum is de tijd om terug te blikken. Zeker bij een 40 jarig jubileum 
is er veel te herinneren, maar… nog leuker dan herinneren is nieuwe plan-
nen maken. En wij Lindespelers maken er genoeg.

Zo zijn wij ons jubileumjaar begonnen 
met het uitwisselen van ‘toneeldromen’ 
en daaruit komen weer ontzettend leu-
ke ideeën. Zo kunnen wij de komende 
jaren nog vooruit met unieke, mooie, 
ontroerende en leuke producties.

Bij vooruitkijken hoort ook een beetje 
verjongen. En zo hebben wij sinds kort 
een jeugdgroep met ontzettend en-
thousiaste jongeren die zich iedere 
zondagmiddag in de toneelwereld 
storten. Tijdens ‘kunst in de wijk’ zul-
len zij ook hun opwachting maken.

 
Ook zijn wij al weer druk aan het repe-
teren, want dit jaar staan er maar 
liefst… voorstellingen op het pro-
gramma. Zo staat op ons ‘voorjaars-
menu’ Nu even niet & Nu even wel 
van Maria Goos op het het program-
ma, o.l.v. regisseur Martin Bergmeijer.

Ons ‘najaarsmenu’ is zo mogelijk nog 
uitgebreider met: Wagner van Bert 
Kaag, Een lichte lunch van Peter van 
Straaten, Tearoom van Guido Ver-
biest en Hundertwasser van Toon 
Brouwers.

(Foto: Walter Engels)

Etienne Buma is in 2016     
voorleeskampioen van Nuenen

Ieder jaar organiseert Bibliotheek 
Dommeldal de lokale rondes van de 
Nationale Voorleeswedstrijd. Kalle 
Middel, van BS De Wentelwiek las 
voor uit het boek Mr. Stink, door Da-
vid Walliams, hierna volgde Merel 
Wouterse van BS de Mijlpaal. Zij 
koos een fragment uit het boek Af-
blijven, door Carry Slee. Daarna was 
Etienne Buma aan de beurt van BS De 
Nieuwe Linde. Hij las voor uit En de 
groeten van groep 8, door Jacques 
Vriens. Als vierde nam Jesper Filippini 
van Gastheer en BS de Rietpluim plaats 
op de voorleesstoel. Het boek waaruit 
hij voorlas was: Operatie zeer ernstige 

ramp, door Tosca Menten. Daarna 
kwam Lieke Bastiaansen aan de beurt. 
Van BS Heuvelrijk, zij las voor uit: 
Timboektoe van Carry Slee. Teun De-
lissen van BS de Dassenburcht koos, als 
laatste kandidaat, een fragment uit Het 
leven van een loser, door Jeff Kinney.

Alle kandidaten namen klasgenoten, 
ouders en leerkrachten mee om aan te 
moedigen, met vlaggen en met ap-
plaus. De sfeer zat er dus goed in. Len 
Copal presenteerde de ochtend. De 
strenge vakjury, had toch wel tijd no-
dig om goed na te denken. Uiteindelijk 
koos zij Etienne Buma als beste voor-

Gedurende 2016 verschijnen wij, zoals u 
gewend bent, op diverse evenementen. 
En natuurlijk zijn wij heel actief op de di-

verse social media zoals instagram, twit-
ter en facebook. Zo blijf je altijd en over-
al op de hoogte van onze actieve club.

lezer. Dat betekent dat Etienne door 
mag naar de volgende provinciale 
Ronde, op 19 maart. En misschien 
daarna naar de landelijke verkiezing, 
op 25 mei in Amstelveen. We duimen 
voor hem!
Maar dit hele jaar nog, mag Etienne 
Buma, zich met recht Voorleeskampi-
oen van Nuenen noemen.

Wat was het spannend, afgelopen vrijdag, bij de Lokale ronde van de Nationale 
Voorleeswedstrijd 2016. Een spannende maar sportieve battle tussen zes 
schoolkampioenen van zes basisscholen in Nuenen. Dat gebeurde allemaal in 
de gezellige centrale hal van basisschool de Rietpluim aan de Ouwelandse Dijk.

Was ich noch zu 
sagen hätte…
De 81e Boekenweek start in Biblio-
theek Dommeldal, zaterdag 12 
maart, in de vestiging in Nuenen met 
een lokale schrijversmarkt. Het the-
ma van de Boekenweek is 'Was ich 
noch zu sagen hätte'. Een mooi motto 
om mee te geven aan de lokale schrij-
vers op deze markt. Zij krijgen het 
podium om te laten zien of horen wat 
ze nog zouden willen zeggen.

Dat er veel schrijftalent is in en rond 
Nuenen wordt al duidelijk als je op de 
landelijke site van NederlandSchrijft.nl 
rondkijkt, waar schrijvers hun verhalen 
plaatsen om te laten recenseren door le-
zers. Er is veel werk te vinden van schrij-
vers uit het werkgebied van Bibliotheek 
Dommeldal. De lokale schrijversmarkt 
is dan ook bedoeld om lezers kennis te 
laten maken met schrijvers/schrijfsters 
uit de eigen regio, en natuurlijk met hun 
werk. Voor de schrijvers uit Nuenen e.o. 
een kans om hun publiek te ontmoeten. 
En collega schrijvers te spreken.

Kom kijken en luisteren in de Biblio-
theek. Daar vindt u, op 12 maart, van 
11.00-14.00 uur, niet alleen boeken, 
maar ook schrijvers, die vertellen over 
hun werk en er uit voorlezen. Daar is 
ook een Speakers’ Corner opgebouwd, 
waar elke vijf minuten, een schrijver, 
een korte presentatie geeft. De toe-
gang is gratis.
 
De volgende schrijvers hebben al toege-
zegd dat ze komen: Martin Versluijsen, 
Tonny van den Boomen, Willem van 
Ravesteijn, Andre Trachsel, Catharina 
Boer, Jack van Hoek, Klaas de Graaff, 
Laurens van Lieshout, Luuk den Hartog, 
Marja Huibers, Sylvia Sahgard, Trude 
Nijhoff, Yolanda Neijts, Ton van der San-
den, Helma Michielsen, Nannie van den 
Eijnden, Liane Bredée en Elvira Wersche.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente

GEMEENTE NUENEN, GERWEN EN NEDERWETTEN  |  GEMEENTEHUIS: JAN VAN SCHIJNVELTLAAN 2  |  POSTBUS 10.000  |  5670 GA NUENEN  |  T 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 

gevingsvergunning is verleend. Als u een aanvraag wilt inzien, vragen 
wij u hiervoor een afspraak te maken voor ‘inzien ontvangen aan-
vraag’. Dat kan via de website www.nuenen.nl en eventueel telefo-
nisch bij ons klantcontactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 
631.

AANVRAGEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN
Bij het college van burgemeester en wethouders danwel de burge-
meester zijn de volgende aanvragen om vergunning op grond van 
de A.P.V. en bijzondere wetten ingekomen:
Aanvrager: Johan van Tuijl v.o.f. voor het innemen van een stand-
plaats voor de verkoop van Slush Puppie en verpakt ijs tijdens de 
avondwandelvierdaagse van Nuenen in de periode van 7 tot en met 
10 juni 2016.

Naar aanleiding hiervan wordt eenieder in de gelegenheid gesteld 
binnen 2 weken na deze publicatie zijn of haar zienswijze in te dienen 
bij het college van Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a.,  
Postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen.

De aanvraag ligt ter inzage gedurende de openingstijden van het 
gemeentehuis (alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en tevens 
op woensdag van 14.30 uur tot 19.00 uur) bij de receptie van het 
gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 te Nuenen.

Nuenen, 25 februari 2016

MEDEDELING OMTRENT INTREKKEN 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
De aanvraag op de volgende aanvraag omgevingsvergunning is door 
de aanvrager ingetrokken op:

28 januari 2016 Weverstraat ongenummerd, 5671 BA - het 
  oprichten van 24 woningen (BOUW).

Tegen de intrekking van aanvragen voor een omgevingsvergunning 
kunnen geen formele (schriftelijke) bedenkingen of bezwaren worden 
ingediend.

VERLEENDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning 
verleend voor onderstaand plan. Deze omgevingsvergunning is ver-
zonden op:

18 februari 2016 Kerkstraat 11, 5671 GN – het wijzigen van de
  interne constructie (BOUW).
  
De vergunningen zijn vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. Tegen des-
betreffende besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking (verzenddatum) van het besluit, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk bezwaar ma-
ken bij het College van burgemeester en wethouders van Nuenen 
c.a., Postbus 10.000, 5670 GA  Nuenen. 
Als u een dossier zelfstandig wilt inzien, vragen wij u hiervoor een 
afspraak te maken bij de receptie. Dit kan via ons klantcontactcen-
trum dat bereikbaar is via telefoonnummer (040) 2631 631. Heeft 
u bij het inzien een van onze medewerkers nodig, dan kunt u een 
afspraak voor ‘omgevingsvergunning inzien’ maken via www.nue-
nen.nl of eventueel telefonisch contact opnemen met ons klantcon-
tactcentrum via telefoonnummer (040) 2631 631.

Tevens kan voor alle vergunningen bij de Voorzieningenrechter van 
de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 
90.125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch, een verzoek worden gedaan 
een voorlopige voorziening te treffen.

BESLUITEN OP GROND VAN DE APV EN BIJZONDERE WETTEN:
•	 aan	Squadra	Events	is	een	vergunning	verleend	voor	het	organi-

seren van een zwemloop op 2 april 2016, waarbij het zwemon-
derdeel plaatsvindt in Laco sportcentrum Nuenen en aansluitend 
het looponderdeel in het centrum van Nuenen (verzenddatum 
18 februari 2016);

•	 aan	Stichting	Grote	Ronde	van	Gerwen	zijn	ontheffingen	verleend	
voor	het	organiseren	van	de	Grote	Ronde	van	Gerwen	op	twee-
de	paasdag,	28	maart	2016,	waarbij	de	start	en	finish	 in	het	
centrum van Gerwen plaatsvindt (verzenddatum 23 februari 
2016).

Indien u het met deze beschikkingen niet eens bent kunt u op grond 
van de Algemene Wet Bestuursrecht hiertegen binnen 6 weken na 
datum van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de 
burgemeester van de gemeente Nuenen c.a., Postbus 10.000, 5670 
GA  Nuenen.
Indien bezwaar is gemaakt, kan door de indiener van het bezwaar-
schrift een verzoek tot voorlopige voorziening worden gedaan bij 
de voorzieningenrechter bij de rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

veel voorkomend probleem. Zo ook in Son en Breugel en Nuenen. 
Beide gemeenten gaan binnenkort projectmatig samenwerken om 
de hondenoverlast aan te pakken. Tijdens het project trekken de 
boa’s van deze gemeenten samen op. Hierdoor kunt u in de ko-
mende periode andere boa’s tegenkomen dan u gewend bent. Tij-
dens het project controleren de boa’s onder andere op het aanlijnen 
van een hond en het daadwerkelijk opruimen van hondenpoep. De 
boa’s wisselen elkaar af en komen zo in beide gemeenten te werken. 
Het project start in week 9 (29 februari t/m 5 maart 2016). 

De regels voor honden(eigenaren)
In onze gemeente gelden de volgende regels voor hondeneigenaren:
- U moet uw hond overal aanlijnen, met uitzondering van de hon-

denlosloopwegen	of	–	terreinen.	Een	overzicht	van	deze	locaties,	
is te vinden op onze website, via www.nuenen.nl > leven en wo-
nen > huis en buurt > huisdieren > hondenuitlaatgebieden.

- Op speelplaatsen, speelweiden, schoolterreinen, sportvelden en 
in zandbakken zijn geen honden toegestaan. U moet ervoor 
zorgen dat uw hond niet op deze plaatsen komt, tenzij sprake 
is van een geleidehond of een sociale hulphond. 

- U moet uw hond voorzien van een halsband en een tatoeage of 
chip waaruit blijkt wie de eigenaar of houder is. 

- U moet ervoor zorgen dat uw hond niet poept op een openbare 
plaats. Als uw hond per ongeluk toch op een openbare plaats 
poept, dan moet u dit zelf opruimen. Zorg er dus voor dat u 
altijd iets bij zich heeft, zoals een zakje of een poepschepje. Voor 
sommige hondenlosloopwegen of – terreinen geldt de opruim-
plicht niet. De opruimplicht bij een hondenlosloopweg of – ter-
rein geldt alleen als dit staat aangegeven. 

Zakjes met hondenpoep kunt u in de gemeentelijke afvalbakken 
achterlaten. Het is niet toegestaan om de (plastic) zakjes met hon-
denpoep te deponeren in de openbare ruimte (bijvoorbeeld in par-
ken, plantsoenen en bossen). 

Overtreding van de regels heeft gevolgen
Wij vragen u vriendelijk om bij het uitlaten van uw hond rekening 
te houden met deze regelgeving. Overtredingen die door de boa’s 
worden geconstateerd kunnen, zonder het geven van een waarschu-
wing, leiden tot een boete. De regelgeving is terug te vinden in arti-
kel 2:57 en 2:58 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). U 
kunt deze vinden via www.overheid.nl.

Heeft u nog vragen of wilt u iets melden?
Als u vragen heeft over dit artikel of als u iets wilt melden, dan kunt 
u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via het nummer 
(040) 2 631 631. U kunt uw melding ook altijd kwijt op www.nue-
nen.nl. 

AANSLAGEN    
GEMEENTELIJKE BELASTINGEN  2016
Binnenkort ontvangt u een aanslag voor de gemeentelijke belastin-
gen. Hierop staat hoeveel belasting u moet betalen. Ook staat de 
WOZ-waarde hierop, ook wel een WOZ-beschikking genoemd. Op 
de bijsluiter bij de aanslag staat meer informatie over de verschil-
lende belastingen en de WOZ-waarde.

Huurt u een woning?
Het kan zijn dat u niet eerder een WOZ-beschikking hebt gehad. Dat 
komt omdat de gemeente sinds kort verplicht is de WOZ-waarde 
bekend te maken aan huurders van woningen. De WOZ-waarde 
weegt namelijk vanaf 1 oktober 2015 mee bij de bepaling van de 
maximale huur. Als de huurprijs van een woning hoger is dan                  
€ 710,68 in 2015 dan speelt de WOZ-waarde geen rol bij de hoogte 
van de huur. 
Huurders van woningen hoeven geen OZB te betalen.

Wat moet ik doen als ik het niet eens met de waarde van mijn woning?
We doen ons best om de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk te 
bepalen. Het kan natuurlijk zo zijn, dat u het niet eens bent met de 
WOZ-waarde. In dat geval kunt u bezwaar maken bij de gemeente. 
We adviseren u wel eerst het taxatieverslag te bekijken via de website 
van de gemeente. 

Automatische incasso
Als u gebruik maakt van automatische incasso wordt het totaalbe-
drag van de aanslag in 8 termijnen van uw rekening afgeschreven. 
Als u nog géén gebruik maakt van automatische incasso is er hier-
voor een formulier toegevoegd bij de aanslag. Wilt u automatisch 
in 8 termijnen betalen? Dat kan. Vul dan het formulier in en stuur 
dit direct aan de gemeente. Vergeet niet eerst het formulier te on-
dertekenen.

AANGEVRAAGDE     
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Kennisgeving ingediende aanvraag omgevingsvergunning op:
11 februari 2016 Berg 62, 5671 CD  – het plaatsen van erfafschei-
  dingen, poorten, een reclamebord en wijzigen van
  het gebruik ten behoeve van vestiging van een 
	 	 kapsalon	(BOUW	en	RO,	afwijken	van	de	bestem-
  ming);
18	februari	2016	 Lieshoutseweg	51,	5674	RK	–	het	verbouwen	van
  een vakantiehuis (BOUW).

Deze aanvragen liggen vanaf vandaag ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis, Jan van Schijnveltlaan 2 in Nuenen. U kunt hier-
tegen nog geen bezwaarschrift indienen. Dit kan pas nadat de om-

REFERENDUM 2016
Het Centraal Stembureau (de 
Kiesraad) heeft besloten dat er 
een referendum komt over de As-
sociatieovereenkomst tussen de 
EU	en	Oekraïne.	Het	referendum	
vindt plaats op woensdag 6 april 
2016.
De vraag op het stembiljet luidt: 
Bent u voor of tegen de wet tot 
goedkeuring	 van	 de	 Associatieovereenkomst	 tussen	 de	 Europese	
Unie	en	Oekraïne?
Het raadgevend referendum is pas geldig bij een opkomstpercen-
tage van ten minste 30 procent van het totale aantal kiesgerechtig-
den. Bij een geldig raadgevend referendum is het aan het kabinet 
om te beslissen of het de uitspraak van de kiezer overneemt of naast 
zich neerlegt.

Bent u als kiezer niet in de gelegenheid om persoonlijk te stemmen, 
dan kunt u een ander machtigen.

Stemmen bij volmacht
Als u op de dag van het referendum niet in de gelegenheid bent om 
uw stem uit te brengen kunt u iemand schriftelijk machtigen om 
voor u te gaan stemmen. Hiervoor is een speciaal volmachtformu-
lier verkrijgbaar bij de afdeling Dienstverlening. Hierbij moet de 
gemachtigde een bewijs overleggen dat de persoon als kiesgerech-
tigde staat ingeschreven in een nederlandse gemeente. Degene die 
u machtigt krijgt dan een volmachtbewijs toegestuurd. Met deze 
volmacht kan de gemachtigde naast zijn eigen stem ook uw stem 
uitbrengen. Deze volmacht kunt u later niet meer intrekken. U kunt 
dus ook zelf niet meer stemmen. Wilt u gebruik maken van deze 
volmacht vraagt u dan tijdig een formulier aan. De laatste dag voor 
het aanvragen van een volmachtbewijs is 1april 2016.
 
De onderhandse volmacht
Bij een onderhandse volmacht draagt u uw stempas aan een an-
dere persoon over, u vult beiden de achterzijde van de stempas in 
en geeft de gemachtigde naast uw stempas een kopie van uw legi-
timatiebewijs. De gemachtigde kan samen met zijn stem uw stem 
uitbrengen. De onderhandse volmacht kunt u tot op de referendum-
dag verlenen.

Onderhandse volmacht kunt u alleen verlenen als u binnen dezelfde 
gemeente woonachtig bent. 

Een	 kiezer	 mag	 niet	 meer	 dan	 2	 (twee)	 volmachten	 aannemen.	 
De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitge-
bracht.

Kiezerspas:
Als u op de dag van het referendum niet in de gelegenheid bent om 
uw stem uit te brengen in uw woongemeente dan kunt u uw pas om 
laten zetten in een kiezerspas.
Met de kiezerspas kunt u uw stem uitbrengen in elke willekeurig 
stembureau in Nederland.
De laatste dag voor het (schriftelijk) aanvragen van een kiezerspas 
is 1 april 2016.
Mondeling aanvragen van een kiezerspas kan tot 5 april 12.00 uur.

Een	eenmaal	verstrekte	kiezerspas	kan	bij	verlies	niet	worden	ver-
vangen.

JAARPROGRAMMA   
OPSPORINGSAMBTENAREN
Thema: Honden
In vrijwel iedere gemeente is de overlast die honden veroorzaken 
iets waar veel inwoners zich aan ergeren. Vooral hondenpoep is een 

GEMEENTEHUIS NUENEN
VRAGEN PER E-MAIL
Als u per e-mail contact wilt opnemen met de gemeente, kunt u dat 
doen via het volgende e-mailadres: gemeentehuis@nuenen.nl
Als u gemeentelijke informatie zoekt, kunt u dat doen via de vol-
gende website: www.nuenen.nl

CMD,       
CENTRUM MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 
Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, omgaan met geld, 
dagbesteding, zelfstandig blijven wonen, vrijwilligerswerk of man-
telzorg? Dan is er in Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige Servicepunt. 
Binnenlopen zonder afspraak tijdens de openingsuren kan altijd! 

Adres: Berg 22c | telefoon: 040-2831675 | e-mail: cmd@nuenen.nl 
open: ma. t/m don. 8.30-16.00 uur en vrij. 08.30-12.30 uur.

AFVALWEETJE

Dit jaar is een proefjaar. Vanaf april t/m september is de  
milieustraat op woensdagavond tot 20.00 uur geopend. 
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PARKSTRAAT 12b, NUENEN, TELEFOON 040-2842311

Reclames geldig t/m zaterdag a.s.TOT ZIENS BIJ

Voor ideeën en recepten:www.tebak.keurslager.nl

DE OPENINGSTIJDEN VAN KERSVERS
Maandag t/m Donderdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 18 .00
Vrijdag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .30 - 20 .00 
Zaterdag   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8 .00 - 17 .00

Iedere week andere achtergrond
3 versies: Fruit, Brood en Vlees

KERSVERSDE 

AANBIEDINGEN

VAN DEZE

WEEK

Speciaalzaak in
aardappelen, groenten en fruit.

Parkstraat 12 Nuenen | Tel. 040 284 04 08

 Ook met Pasen:
100% Ambacht

Godfried de Vocht
De Echte Bakker

Parkstraat 12a, tel (040) 283 13 93 Nuenen

godfrieddevocht.echtebakker.nl

Wij gaan voor Smaak, Kwaliteit 
en ouderwetse Gezelligheid!

Roerbak feest!!!
Runder Rib Eye 
Reepjes  
Varkenshaas 
In 't Groen
"Rozinski"
Kipfilet met Parmaham
rozijnen en pijnboompitten 

Riblappen
100 gram ..........................................1,65
Ranballetje
100 gram ..........................................2,25
100 gr. Pain d'Ardenne +   
100 gr. Katen spek, samen .....3,95

Bijna al onze broodjes gaan warm de deur uit!!!

SPECIAL

Erwtensoepgroenten 
panklaar   1/2 kilo 1,49
Paddenstoelenmix 

per schaaltje 2,99
Blauwe druif Lavalee 

1/2 kilo1,89

Bruine bonen salade
250 gram 1,69

Perssinaasappels
10 stuks 1,99

weekaanbiedingen 
donderdag 25 februari t/m woensdag 2 maart

Jazz appel 
    hele kilo 2,49

Acties week 8: geldig maandag 22 t/m zaterdag 27 februari 2016
_____________________________________________________

Brood van de week
Monnikenbrood
een heerlijk donker meergranenbrood
in ronde vorm    € 189
_____________________________________________________

Mini stolletjes      4+1 gratis
_____________________________________________________

Paascake
luchtige vanillecake met een vleugje 
geel, gedecoreerd met witte chocolade 
en kuikentjes    nu € 465
_____________________________________________________

Smakelijk
Brioche vlechtbrood      € 345
_____________________________________________________

Er zijn weer luxe 
chocolade paaseieren!

Rond de Linde iedere donderdag digitaal op
www.ronddelinde.nl 
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XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Het Stedelijk College Eindhoven organiseert een informatie-avond 
met minilessen voor groep 8 leerlingen en hun ouders:

woensdag 2 maart, aanvang 19.00 uur.

Tijdens deze avond wordt informatie gegeven over de opleidingen (t)vwo - (t)havo - (t)mavo. Ouder én kind 
kunnen zich inschrijven voor een miniles en/of informatieronde die samen wordt gevolgd. Inschrijven kan 
eenvoudig via onze website. We zien jullie graag op 2 maart aanstaande!

Locatie Henegouwenlaan
Henegouwenlaan 2, 5628 WK Eindhoven, telefoon: 040-264 57 77
Meer informatie: kijk op www.stedelijkcollege.nl of download onze gratis app.

Informatie-avond

Aanmelden7 t/m 9maart

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels - 
Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

Bekijk ook onze webshop 
www.slijterijvanlieshout.nl 

Karl’s Koekie 
Karamel likeur  €12,50

Boomsma
Jonge Jenever 1lt.€12,50

Clan MacGregor
Scotch whisky 1lt.

 Vaste lage prijs  €14,95
Tullamore D.E.W.

Irish whisky 0,7lt. €20,00
Baron de Ley, Rioja

Club Privado, semi Crianza
5+1 per stuk nu  €8,50

Acties geldig van 25 februari t/m 17 maart

TOPPER!!

300 gram

5,95
KOOPJE
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Jumbo Ton Grimberg organiseert 
opnieuw Straatloterij
Na het succes van vorig jaar lanceert Jumbo Ton Grimberg (Nuenen-centrum) 
opnieuw de Straatloterij, waarbij de hele straat gratis boodschappen kan 
winnen. Op maandag 29 februari gaat deze spectaculaire loterij van start. Al-
le klanten maken gedurende tien weken elke week opnieuw kans om het aan-
koopbedrag van hun boodschappen terug te verdienen met hun postcode.

Elke week trekt Notaris Schäfer uit alle 
postcodes in Nuenen een willekeurige 
postcode, bestaande uit een combina-
tie van vier cijfers en twee letters. Wie 
in die week boodschappen heeft ge-
daan bij Jumbo Ton Grimberg én heeft 
meegespeeld met de juiste postcode, 
wint haar of zijn aankopen terug in de 
vorm van een waardecheque.

Oproep voor alle basisscholen:

Schrijf je in voor 
de Wiskunde 
Kangoeroe-
wedstrijd!
Als Brainport School heeft het Stra-
brecht veel aandacht voor de omge-
ving. Een Brainport School werkt 
intensief samen met bedrijven in de 
regio om zo bij leerlingen een onder-
zoekende en ondernemende hou-
ding aan te leren. Dit wordt gedaan 
door middel van inhoudelijke pro-
jecten met een levensechte context. 
Zo ook onderstaand project van de 
sectie Wiskunde. 
Na een eerste succesvolle editie 
van de Kangoeroebattle 2016, ma-
ken we ons op voor de officiële 
kangoeroewedstrijd.

‘Wereldwijde Wiskundewedstrijd 
W4Kangoeroe’
Jaarlijks wordt in maart de W4Kan-
goeroe reken- en wiskundewedstrijd 
gehouden in ruim 60 landen (met ruim 
6,5 miljoen deelnemers!). Dat is werke-
lijk uniek! In Nederland namen in 2015 
ruim 125.000 leerlingen op 2300 scho-
len deel. De wedstrijd is geschikt vanaf 
groep 3 van de basisschool t/m 6 vwo 
van de middelbare school.

Elk jaar is het Strabrecht een trouwe 
deelnemer van de kangoeroewedstrijd. 
Een groot deel van hun brugklassers is 
erg enthousiast over de deelname. De 
wiskunde sectie wil graag dit enthou-
siasme delen met de basisscholen uit 
de regio. “Wij willen leerlingen de kans 
geven om samen met onze leerlingen 
de kangoeroewedstrijd op eigen ni-
veau te maken. We nodigen/dagen alle 
basisscholen uit om twee enthousiaste 
leerlingen uit groep 7 of 8 af te vaardi-
gen om mee te doen aan de kangoe-
roewedstrijd.”

Meer info en inschrijfmogelijkheden: 
www.strabrecht.nl/leerlingen/blog/
inschrijven-kangoeroewedstrijd

Is einde van meer dan 700 jaar 
zelfstandig Nuenen in zicht?
In het jaar 2000 werd op grootse wijze gevierd, dat het 700 jaar geleden was dat Nuenen-
Gerwen van Hertog Jan II van Brabant gemeenterechten kreeg. Komt er nu, na meer dan 
zeven eeuwen, een einde aan het voortbestaan van die eens verworven zelfstandigheid 
van ons dorp?

De publicaties welke de afgelopen week met grote en vette koppen in de media versche-
nen, wijzen er echter op hoe het al lange tijd in Nuenen, het eens zo rustig dorp van Van 
Gogh, er bestuurlijk en politiek moeilijk aan toe gaat en wijzen in de richting van het voort-
bestaan van een zelfstandig Nuenen. Op zijn zachts gezegd liegen de verhalen, commen-
taren, analyses en opinies er niet om hoe de bestuurlijke chaos hand over hand toeneemt 
en de eens zo verworven gemeenterechten door een onbehoorlijk bestuur worden ver-
kwanseld. Ook zelfs de provincie liet enkele maanden geleden al, zulks naar aanleiding 
van een bestuurskrachtonderzoek, weten dat het besturen van Nuenen ‘matig’ en ‘ontoe-
reikend’ is geworden. Gemeenteraad en college van B&W verstaan elkaar niet meer. Wan-
trouwen en het gekissebis onderling vieren hoogtij en de bestuurlijke verhoudingen zijn 
behoorlijk verziekt. Een welbekende lange reeks van bestuurlijke blunders en miskleunen 
wordt de bestuurders verweten. Het verloop van de discussies tijdens de laatste raadsver-
gadering (18 en 19 febr.) waren daar wederom een duidelijke bewijs van en zeker waar 
ook nog eens de democratie in het hart getroffen en met voeten getreden werd, toen er 
niet meer inhoudelijk over een motie van wantrouwen tegen B&W gesproken kon worden. 
De dorpelingen spreken er, al langer trouwens dan de afgelopen weken, in meerderheid 
schande van hoe er in Nuenen geregeerd wordt en zijn het onderhand beu. En anders ver-
telt de publieke opinie dat wel en men maar zo snel mogelijk onder de paraplu van de gro-
te stad Eindhoven (Helmond kan ook een optie zijn…) moet kruipen (ED 22/02). En dege-
nen, die in deze bestuurders nog blijven geloven en hopen en hun gang laten gaan, zou-
den nu onderhand toch beter moeten weten. Doch de bestuurders in Nuenen kunnen 
schijnbaar gewoon stug doorgaan en tonen geen enkele zelfreflectie. Het schijnt dat, kost 
wat kost, dit college op het pluche gehouden moet worden, desnoods met een nieuw vijf-
de wiel aan de wagen. Het nu nog pleiten bij de provincie in deze huidig ontstane situatie 
door een delegatie van de gemeenteraad heeft dan ook weinig zin meer en is alleen maar 
praten voor de bühne. 
Gelukkig nu dan ook dat eindelijk de provincie de regie naar zich toe gaat trekken om de-
ze (on)bestuurlijke toestand via een externe commissie onder de loep te nemen en nog 
voor de zomer orde op zaken wil stellen. Diverse bestuurlijke scenario’s, of Nuenen wel of 
niet zelfstandig verder kan, zullen daarbij zeker aan bod komen en het lot over Nuenen 
uiteindelijk gaan bepalen. Dat daarbij een wel of niet toekomstig zelfstandig Nuenen c.a. 
een grote rol gaat spelen is wel duidelijk. 
Zoals de toestand nu is verdient het dit bestuur zeker niet om nog langer zelf de broek op 
te blijven houden. Nuenens burgemeester kan dan wel zeggen, dat de beslissing over zelf-
standigheid uiteindelijk bij de raad zal liggen, doch de praktijk elders leert dat het ook an-
ders uit kan pakken en de provincie bij de Tweede Kamer kan aansturen op een herinde-
ling in deze regio waar naast Nuenen ook de buurgemeenten bij betrokken kunnen wor-
den. Nuenen wankelt en loopt in ieder geval op het randje van onbestuurbaarheid en is 
daarmee bezig haar zelfbeschikkingsrecht te gaan verliezen. Het is nu nog slechts een 
kwestie van tijd.

De eens zo gevierde anti-annexatieleuzes ‘We houden de stad op afstand’ en ‘Stop de 
stad’, zouden wel eens op een niet al te lange termijn, na een te wensen referendum onder 
de burgers, door één nieuwe leuze vervangen kunnen worden door: ‘Stad help ons alstu-
blieft uit deze puinhoop, we kunnen het zelf niet meer aan en geven ons over’.

Rens Kuijten, Nuenen

Vermindering van stembureaus in Nuenen
Zoals men o.a. in Son en Breugel het aantal stembureaus heeft verminderd bij het gaan 
stemmen aangaande het referendum over het Associatieverdrag tussen EU en Oekraïne 
op 6 april, heeft men ook in Nuenen zo’n rigoureuze stap genomen en het aantal stembu-
reaus teruggebracht van 15 naar 5. Uitgaande van dat er dan één stembureau gaat ko-
men in elk van de kerkdorpen Gerwen en Nederwetten en de buurtschap Eeneind, zullen er 
nog twee overblijven voor Nuenen-dorp, verdeeld over zeg maar voor zo’n 10.000 kiezers. 
Nu zal het wel geen storm gaan lopen, maar het is wel het beperken van de democratische 
gang van zaken om eenieder de gelegenheid te geven om te gaan stemmen, anders dan 
met volmacht. Met name voor onze senioren zal nu de drempel te hoog worden om naar 
een stembureau te gaan om hun stemrecht uit te kunnen oefenen. De gemeenteraad 
heeft burgemeester Houben al gesommeerd om het aantal naar tenminste 10 stembu-
reaus op te voeren. Namens alle Nuenense senioren ondersteunen wij deze oproep aan 
onze burgemeester van harte.
Waar een wil is, is een weg.

KBO-bestuur Nuenen c.a.

Democratie 
Democratie gaat over het activeren van het bestuurlijk intellect in de samenleving. 
We zijn gewend dat er eens in de 4 jaar gestemd kan worden op kandidaten, en daarna 
mogen burgers alleen toekijken, evt lobbyen en kankeren.
Met vormen van directe democratie kunnen burgers echter ook tussendoor meedenken 
en meebesturen. Bijvoorbeeld met een peiling of een referendum. Maar volksvertegen-
woordigers roepen dan dat ‘zij er niet voor niets zitten’, dus komen er nooit referenda, en 
mogen raadsleden ongegeneerd onderling ruzie maken.
De landelijke partijen vinden het maar lastig dat er ook dorpspartijen zijn, die wel een gro-
te achterban hebben. Maar nu de ruzie in de raad weer eens is uitgebarsten, komende lan-
delijke partijen in Nuenen wel met de roep om een referendum. Maar welke referendum 
vraag zou dat moeten zijn? Ons door Eindhoven laten annexeren, roepen ze.
Maar er zijn wellicht betere bestuurlijke toekomsten waar Nuenenaren meer invloed heb-
ben dan 1 Nuenens raadslid in de gemeenteraad van Eindhoven.
Onze gemeente Nuenen werkt al jaren samen in ca 40 gemeentelijke netwerken, voor bijv. 
politie en zorg, OV en verkeer.
Dat vinden onze raadsleden ondemocratisch, maar hoe democratisch die samenwerking 
bestuurd wordt, daar zitten ze zelf bij. Ze moeten er alleen wel tijd aan willen besteden.
Daarom mijn voorstel. Laten we Nuenenaren met vakkennis aanstellen die Nuenen gaan 
vertegenwoordigen in die netwerken.
Die vertegenwoordiging blijft toch nodig. En die vakspecialisten kunnen we zelfs demo-
cratisch benoemen. Met een verkiezing, en evt. campagne.
Zo dragen we werk over van de ruziënde raad, naar anderen die hun vak verstaan. 
Door de samenwerking met Son en Breugel en Geldrop Mierlo, is er toch al wat overgedra-
gen aan dat samenwerkingsverband. Hoe die clubs voor Nuenen werken, maken we dan 
wat transparanter.
Zo is per samenwerkingsverband, perspectief op invloed voor Nuenen te vinden.
Meer invloed dan de landelijke politiek partijen hun zin geven om Nuenen op te heffen.

Henk Daalder, Sellesakker 6 Nuenen

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 
kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Ingezonden brieven

Wist u dat.....
Rond de Linde Dé krant van Nuenen is?
Rond de Linde al 58 jaar bestaat door gewoon te blijven?
Rond de Linde dan ook een begrip is in Nuenen?
De krant sinds de oprichting gedrukt wordt bij drukkerij Messerschmidt?
Dit een echte Nuenense onderneming is?
Rond de Linde wekelijks in een oplage van 13.700 stuks op de mat valt?
Er nog nooit een week is overgeslagen, ook niet in de vakantie periode?
Alle inwoners van Nuenen en omstreken de krant gratis bezorgd krijgen?
Hiervoor meer dan 40 bezorgers door weer en wind op pad gaan?
Al het nieuws uit Nuenen en omstreken gratis geplaatst wordt?
Hiervoor een vaste Nuenense redactie aan het werk is?
Zij iedere week weer een zeer interessante krant maken?
Zij dit met veel plezier en inzet doen?
Dat het aantal pagina's niet uit maakt, maar de inhoud?
Wij ook zorg kunnen dragen voor uw folders van ontwerp tot in de brievenbus?
U kunt adverteren tegen gunstige voorwaarden?
Rond de Linde ook in Lieshout, Mariahout, Stiphout en Brandevoord verschijnt?
U dan meer respons op uw advertentie krijgt?
U hierover altijd vrijblijvend contact op kunt nemen?
U altijd persoonlijk te woord wordt gestaan? 040-2831200 / rdel@onsnet.nu

Slipjacht Veluwe Hunt Nuenen,  
een herinnering aan    
Margot Begemann
 
Jaarlijks wordt er in Nuenen een slipjacht georganiseerd door de Veluwe 
Hunt, destijds opgericht door de familie Nolte en specifiek de heer Coos Nol-
te, die een actief jachtruiter was.

Op 27 februari wordt deze jacht we-
derom verreden in onze gemeente 
maar nu met een speciale intentie de 
viering van het feit dat Margot Bege-
mann 175 jaar geleden geboren is in de 
gemeente Nuenen.
Op 17 maart 2016 is het 175 jaar gele-
den dat in Nuenen op 17 maart 1841 
Margot Begemann werd geboren.   
Margot werd geboren als dochter van 
de hervormde dominee Willem Lode-
wijk Begemann, die tussen 1828 en 
1874 in het dorp Nuenen nabij Eind-
hoven werkzaam was.
In de zomer van 1884, toen ze 43 jaar 
oud was had ze een verhouding met 
Vincent van Gogh. Deze verhouding 
met Vincent van Gogh maakte van 
haar een prominente Nuenenaar.
Op 11 februari 1907 overleed Margot 
Begemann op 65 jarige leeftijd in ‘s-
Gravenhage. Margot Begemann werd 
begraven op de Haagse begraafplaats 
Nieuw Eykenduynen.

Ontvangst van de deelnemers, gasten 
en bezoekers om 11.30 uur bij Hotel 
Restaurant de Collse Hoeve te Nue-
nen, waarvan de paarden en ruiters om 
13.00 uur vertrekken voor de 1ste run. 
Deze wordt verreden op en rondom 
het hoogste punt van Brabant namelijk 
de Gulberg.

De 2e  run vindt plaats op en om de 
vennen aan de Refelingse Heide waar 
de paarden en honden het spoor van de 
vos volgen door de struiken en vennen.
Vandaar gaat het naar de Papenvoort-
seheide. De run wordt aan de andere 
kant van het viaduct verder rechts inge-
zet vanaf het zandpad dat parallel loopt 
aan de Helmondweg. Honden en paar-
den komen vanaf het zandpad aange-
jaagd en hebben een sherrystop bij de 
stoeterij van Lincom Stables, Papen-
voortse Heide 4 te Nuenen. De paar-
den, ruiters en honden hebben daar een 
welverdiende rust pauze. Voor het pu-
bliek is daar de mogelijkheid om de 
paarden en honden van dichtbij te be-
wonderen en op de foto vast te leggen.
Er zal daar een officieel moment zijn 
waar de verjaardag van Margot Bege-
mann door de Sonneurs van de Veluwe 
Hunt een eerbetoon wordt geblazen.
Nadat de inwendige mens van het no-
dige voorzien is, gaan de jachtruiters 
vergezeld van hun honden op naar hun 
laatste run terug naar de Collse Hoeve.
Bij de Collse Hoeve is dan de “de Kill” 
de honden krijgen dan hun verdiende 
maal in de vorm van koeienpens.
Op donderdag 17 maart 2016 om 16.00 
uur zal er in Nuenen nog een speciale 
herdenkingsviering worden gehouden 
van de verjaardag  Margot Begemann.

Meedoen is simpel: elke kassabon is 
een lot. Na het afrekenen zet de cais-
sière een paraaf en stempel op de bon 
en vult daarop de postcode in waar-
mee de klant wil meespelen. Dit hoeft 
niet de eigen postcode te zijn, zolang 
de postcode maar in Nuenen voor-
komt. Klanten die niet in Nuenen wo-
nen, kunnen dus ook meespelen.

Een actieweek loopt van maandag t/m 
zondag. Op maandagochtend wordt in 
de winkel op posters de winnende 
postcode van de voorgaande actie-
week gepubliceerd. Ook worden win-
nende postcodes gepubliceerd op de 
Facebook-pagina van de winkel (face-
book.com/JumboTonGrimberg). 
Daarnaast krijgen alle bewoners in het 
winnende postcodegebied op dinsdag 
een briefkaart in de brievenbus, die te-
vens goed is voor 10% kassakorting. 
Zo zijn de mensen die niet hebben 
meegespeeld toch een beetje winnaar.

Computercafé   
in maart
In de maand maart hebben Senior-
Web Nuenen en bibliotheek Dom-
meldal een vol programma met vijf 
interessante presentaties.

De start dit voorjaar was overweldi-
gend met een druk bezochte presenta-
tie over de overstap naar Windows 10, 
hierna volgden er in januari en februa-
ri nog vier presentaties. In maart wordt 
de voorjaarsserie van 10 ochtenden 
volgemaakt met 5 nieuwe presentaties.

Programma maart
3 maart Belasting met DigiD
Hoe gaat u om met ‘mijn.overheid.nl’ 
en hoe maakt u een DigiD aan om uw 
belastingaangifte te kunnen doen.

10 maart: Video apps
Iedereen heeft wel een telefoon of ta-
blet met camera bij zich. We behande-
len wat technieken en mogelijkheden 
om uw filmpjes te verbeteren.

17 maart: Kopen/verkopen op internet
We kopen en verkopen steeds meer 
spullen op internet, via marktplaats en 
webshops. Waar moeten we op letten 
en wat zijn veilige betaalmethodes.

24 maart: Werken in de Cloud
Steeds meer speelt zich af in de ‘cloud’: 
opslag en verzenden van bestanden en 
zelfs complete programma’s. Het Com-
putercafé maakt u wegwijs.

31 maart: GPS Wandelen en fietsen
Hoe werkt GPS en hoe gebruik je 
GPS? Met GPS of smartphone, kaart-
materiaal, uitleg van routes, tracks en 
waypoints.

Zoals gebruikelijk staat om 09.00 uur 
de koffie klaar en start de inleiding om 
9.30 uur, waarbij er weer volop ruimte 
is voor vragen. Iedereen kan zonder 
aanmelding vooraf in het Computer-
café terecht, er wordt een bedrag ge-
vraagd van € 4,- voor entree plus kof-
fie. Het Computercafé is bereikbaar 
via de hoofdingang van de bibliotheek 
aan de Jonkheer Hugo van Berckellaan 
18 (tegenover Dorpsboerderij Wever-
keshof).



Rond de Linde  Nr. 8 Donderdag 25 februari 2016

COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekblad, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen ca., Lieshout, Ma-
riahout. 100 bij Jumbo Stiphout en 100 bij 
AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES/ADMINISTRATIE
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 
Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur, 
Mariët Jonkhout, Edwin Coolen, 
Josine Janssen, Nannie van den Eijnden.
Aanleveren van digitale teksten 
vóór maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Berichten en/of advertenties die door om-
standigheden foutief of niet geplaatst zijn, 
geven geen recht op schadevergoeding. 
Kopij en beeldmateriaal dienen vrij van 
rechten te worden aangeleverd.

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 

BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: rdel@onsnet.nu
Ook voor verspreiding van folders.

© 2016 - “Alle rechten voorbehouden. 
Niets uit deze uitgave mag worden ver-
veelvoudigd, opgeslagen in een geauto-
matiseerd gegevensbestand en/of open-
baar gemaakt in enige vorm of op enige 
wijze, hetzij electronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of op enige 
andere manier zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de uitgever.”

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

De e-overheid komt eraan!

Bibliotheek Dommeldal   
helpt met vier trainingen
Bibliotheek Dommeldal heeft in Nuenen, samen met SeniorWeb Nuenen, 
vier trainingen opgezet waarmee je leert zelfstandig, op je eigen computer, 
bij de landelijke loketten, gegevens aan te vragen of in te sturen.

Burgers en bedrijven moeten n.l. in 
2017 hun zaken met de overheid digi-
taal kunnen afhandelen. Er komt dan 
b.v. geen blauwe envelop meer in de 
bus. En ook het aanvragen van huur-
toeslag, het zoeken van werk, of zelfs 
het doorgeven van een verhuizing aan 
de gemeente, moet dan voortaan digi-
taal. Dus met de computer. Daarmee 
bespaart de overheid flink in kosten. 
Maar wij, burgers, moeten allemaal 
Digisterker worden en leren om zelf-
standig gebruik te gaan maken van die 
e-overheid (elektronische overheid).

Vier trainingen
In het hele land worden nu cursussen 
gegeven aan Nederlanders en medelan-
ders, met demonstraties en uitleg, hoe 
je met de computer bij de officiële in-
stanties iets aanvraagt, opzoekt of in-
dient. Zo leren de cursisten o.a. hoe je 
een DigiD aanvraagt. Hoe je zoekt bij 
Mijnoverheid. En wat je allemaal kunt 
vinden bij de Sociale Verzekerings-
bank, bij werk.nl, of bij Mijn Toeslagen. 
En ook hoe je met je eigen gemeente 
communiceert over burgerzaken als rij-
bewijs, verhuizing paspoort, etc.

Vier x volgeboekt
Inmiddels zijn de eerste 4 workshops 
van Bibliotheek Dommeldal in Nuenen 
volgeboekt. Maar na de zomer worden 
dezelfde cursussen wéér georganiseerd 
in de vestiging in Nuenen. Daarvoor 
aanmelden is nu al mogelijk, via http://
no.nl/AanmeldenKaartjes. Na aanmel-
ding volgt een bevestiging en daarna 
weer een bericht als de cursus van start 
gaat, met een uitleg over het verloop 
van de betaling.

Attendeer een vriend
Bent u zelf vaardig genoeg in het zoe-
ken-en-vinden bij de digitale loketten? 
Geef dan deze informatie door aan 
vrienden, buren of familie voor wie het 
belangrijk kan zijn.
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De openingstijden van het gemeentehuis zijn: elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 19.00 uur. De gemeente werkt 
volledig op afspraak. Een afspraak maken kan via www.nuenen.nl of tijdens kantooruren via 040-2631 631 en bij de receptie van het gemeentehuis.

Van/voor de Gemeente

GEmEEntE nuEnEn, GErwEn En nEDErwEttEn  |  GEmEEntEhuis: Jan van schiJnvEltlaan 2  |  postbus 10.000  |  5670 Ga nuEnEn  |  t 040-263 16 31  |  F 040-283 31 65 

                

Gemeente nieuws
vervolg van pagina 2

publicatiE
Burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. maken bekend dat 
er een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen 
milieubeheer is ontvangen van:

•	 Van	’t	Hof	Grondboringen	B.V.	voor	het	aanleggen	van	een	ge-
sloten bodemenergiesysteem aan het adres Boord 7 te Nuenen.

De	melding	betreft	uitsluitend	een	kennisgeving.	Er	is	geen	mogelijk-
heid om tegen een melding bezwaar te maken. 
De	melding	is	in	te	zien	op	afspraak	bij	de	gemeente	Nuenen,	Jan	
van	Schijnveltlaan	2	te	Nuenen.	De	openingstijden	zijn:	elke	werkdag	
van	8.30	uur	tot	12.30	uur	en	op	woensdagmiddag	van	14.30	tot	
18.00	uur.	Wilt	u	een	mondelinge	toelichting	op	de	stukken,	dan	
kunt	u	hiervoor	een	telefonische	afspraak	maken	met	de	heer	A.	
Vodegel	 van	 de	 Omgevingsdienst	 Zuidoost-Brabant,	 tel.	 (088)	
3690328.

Nuenens Belang 
tegen openstelling 
busbaan
Nuenens Belang is en blijft tegen 
openstellen busbaan bij Eeneind 
voor autoverkeer.

Via een raadsinformatiebrief van no-
vember 2015 en een informatieve 
raadsvergadering van 4 februari jl. is de 
raad op de hoogte gesteld van de de-
tails van de VSP-2 projecten. Een van 
deze projecten is het openstellen van 
de op- en afrit van de busbaan vanaf de 
Helmondweg (A270) op de Geldropse-
dijk bij de woonkern Eeneind.
Er is onderzoek verricht naar effecten 
openstellen op- en afrit. Dit rapport is 
tot stand gekomen na overleg met de 
Provincie en vormt input voor ge-
sprekken met wegbeheerders provin-
cie en gemeente Eindhoven. 
Daarbij is doel van de gemeente de 
doorstroming op de Helmondweg-Ei-
senhowerlaan in Eindhoven te verbete-
ren. Bijkomende gedachte is ook het 
ontlasten van de Europalaan van ver-
keer over de Geldropsedijk door de 
kom van Nuenen naar Eindhoven. Pro-
vincie en BBZOB/SRE hebben gedeel-
telijk subsidie toegezegd mits de ge-
meente het werk dit jaar heeft aanbe-
steed. Wat er ook van zij, Nuenens 
Belang ziet deze plannen niet zitten en 
vreest een grote stroom autoverkeer 
vanuit Geldrop/Mierlo dat dan de af-
slag bij Eeneind gebruikt om snel naar 
Eindhoven te rijden heen en terug om 
nog maar niet te spreken over het ver-
keer over de Smits van Oyenlaan dat de 
Eeneind route gaat nemen. Eeneind 
heeft al genoeg geluidsoverlast van een 
spoorweg, een Helmondweg en de 
Collse Hoefdijk, daar kan een afslag 
Eeneind echt niet bij. Eeneind moet wel 
leefbaar blijven. Het kan en mag nooit 
de bedoeling zijn om verkeersproble-
men in het centrum van Nuenen of in 
Eindhoven op de Eisenhowerlaan, een 
kleine woonkern als Eeneind op te za-
delen met nog meer geluids- en ver-
keersoverlast. Daarom onze oproep aan 
B. en W.: bespaar de financiële midde-
len en uitgaven voor ambtelijke capaci-
teit en zie af van de openstelling van de 
busbaan Eeneind voor autoverkeer. 

Jacques Leemans 
voorzitter Nuenens Belang 

Joost Vereijken 
fractievoorzitter NB

Bestuurlijke toekomst    
Nuenen c.a. “Hoe nu verder?”
Op vrijdag 26 februari 2016 van 16.00-18.00 uur zal een rondetafel café 
plaatsvinden in de Broederzaal van Het Klooster, Park 1, Nuenen.

‘De Provincie grijpt in bij Nuenen’ 
kopte het Eindhovens Dagblad op 18 
februari 2016. Geen totale verrassing 
voor degene die de Nuenense politiek 
volgt, maar toch nog onverwacht. Te 
meer omdat de gemeente zelf inmid-
dels het initiatief had genomen naar 
aanleiding van de resultaten van het 
Bestuurskrachtonderzoek een aantal 
bestuurlijke scenario’s te onderzoeken. 
De Provincie heeft laten weten een ad-
viescommissie in te stellen met als op-
dracht nog vóór de zomervakantie met 
aanbevelingen te komen voor de be-
stuurlijke toekomst van Nuenen mede 
in relatie tot de ons omringende ge-
meenten en het Stedelijk gebied. 

Maar de belangrijkste factor in de visie 
op de bestuurlijke toekomst van Nue-
nen is de mening van de inwoners. En 
daarom nodigen wij u uit voor een ge-
dachtewisseling over hoe wij de toe-
komst van Nuenen met het meeste 
vertrouwen tegemoet kunnen zien. 
Uw mening en inbreng worden zeer op 
prijs gesteld. Voor- en tegenstanders 
van zelfstandigheid, samenwerking of 
fusie kunnen hun voorkeur kenbaar 

maken. Een aantal stellingen en crite-
ria worden aangereikt om te komen tot 
een antwoord op de volgende vragen: 

•	 Is	een	minimumschaalgrootte	een	
voorwaarde voor het in stand hou-
den van een vitale (lokale) samen-
leving? 

•	 Is	verdergaande	samenwerking	nood-
zakelijk en hoe ver wil je hierin gaan?

•	 En	met	wie?	
•	 Moeten	we	de	stad	(nog	steeds)	op	

afstand houden? Of juist niet?

Dick de Cloe, voormalig Tweede Ka-
merlid voor de PvdA en waarnemend 
burgemeester leidt het onderwerp in. 
Als toehoorder is Manon Fokke, Twee-
de Kamerlid, aanwezig.
De bijeenkomst is openbaar, iedereen 
is van harte welkom.
Om een inschatting te kunnen maken 
van het aantal gasten, zouden wij het 
op prijs stellen als u ons even wilt laten 
weten of wij u mogen verwelkomen 
(secretariaatpvdanuenen@onsnet.nu).
Wij hopen u op 26 februari te ontmoe-
ten.

Mede namens PvdA afdeling Geldrop-
Mierlo en PvdA afdeling Son en Breu-
gel,
Aaltje Saarloos, Jacco den Hartog, 
Frank Huijink, Marianne Cooijmans 
(PvdA afdeling Nuenen c.a.).
  

Geharrewar      
rond aantal stembureaus
Door Gerrit van Ginkel

Omdat het College in januari 2016 inschatte dat de opkomst over het raad-
gevend referendum over Oekraïne beperkt zal zijn, is besloten er 5 stemlo-
kalen voor in te richten. De gemeenteraad van 18 februari vond dat veel te 
weinig omdat hierbij het democratisch gehalte wordt aangetast en de be-
reikbaarheid voor veel mensen in het geding komt.

Schier onmogelijk
Normaliter zijn er 14 stemlokalen in 
gebruik en de opdracht aan het Colle-
ge was om minstens 10 lokalen te be-
mannen. De voorzitter van het College 
was als portefeuillehouder verant-
woordelijk voor deze indeling en op-
perde dat het schier onmogelijk was 
e.e.a op deze korte termijn te verande-
ren. Het referendum zal plaatsvinden 
op 6 april a.s. en waarschijnlijk zijn de 
stemkaarten al gedrukt met daarop de 
5 beoogde locaties. Bovendien zijn er 
extra kosten aan verbonden. De voor-
zitter dacht aan 55.000 euro extra.
Het werd nog onduidelijker toen Me-
vrouw van de Ven van W70 betoogde 
dat zij een uitnodiging had ontvangen 
om zitting te nemen in een stembureau.
Eerder was dat een dagtaak maar nu 
was die taak verdeeld in 2 dagtaken.
De reactie van de raad was duidelijk. Als 
we teruggaan naar één dagtaak per stem-
bureau kunnen voor dit referendum 10 
stemlokalen ingericht worden met de-
zelfde inzet als eerder gepland voor 5.
De unaniem ondersteunde motie 
waarbij het College werd opgedragen 
een aantal stemlokalen in te richten 

dat recht doet aan het uitvoeren van 
verkiezingswerkzaamheden die verge-
lijkbaar met een ‘normale’ verkiezing.
Het voorstel is minimaal 10 lokalen in 
te richten.
Het einde van de extra raadvergade-
ring van 19 februari was een klap in het 
gezicht van de democratie. Allerlei 
fracties waren bezig waren hun me-
ning en standpunt te verwoorden over 
een ingediende motie van wantrouwen 
van de SP. Zij wilden een einde maken 
aan de bestuurlijke chaos en het Colle-
ge naar huis sturen
Tijdens die beschouwingen kwam W70 
met een voorstel om de beraadslagin-
gen te stoppen om personen niet ver-
der te beschadigen en over te gaan tot 
stemming.. Dit voorstel werd met mi-
nimale meerderheid aangenomen en 
met de gemeentewet in de hand werd 
besloten tot stemming over te gaan.
De motie werd met slechts 3 stemmen 
voor (2SP en 1PvdA) verworpen.
Opnieuw werd een dieptepunt bijge-
schreven in de historie van de Nue-
nense bestuurscultuur om tijdens een 
termijn de beraadslagingen te stoppen 
en over te gaan tot stemming.

Sprankelend concert van Tip Jar
Door Nannie van den Eijnden

De naam van de band ‘Tip Jar’ bete-
kent fooienpot en is een knipoog naar 
het artiestenbestaan, waarin je als 
muzikant vaak afhankelijk bent van 
de fooien die je ontvangt. Vooral in 
Austin, Texas, waar Bart en Arianne 
ieder jaar naar toe gaan voor optre-
dens en inspiratie, is het leven als ar-
tiest een hard bestaan. “Daar staat 
vaak een emmer als fooienpot” ver-
telde Bart als inleiding op het eerste 
nummer over het fijne leven, ‘Back 
Porch’. 

Karakteristiek
Er volgden vele leuke liedjes, elk met 
hun eigen karakter, geïnspireerd op 
momenten in het leven zoals een lam-
lendige zondagmiddag (‘Sunday Blue’), 
het thuiskomen na een optreden 
(‘Home Sweet Home’) en het gevoel 
dat je niet past, na een afwijzing op een 
sollicitatie (‘I Won’t Hide’ van het eer-
ste album ‘Back Porch’). 

Ook de hippietijd van de vroege jaren 
70, zangeres Emmylou Harris, de re-
genbuien en de ongelofelijk blauwe lu-
pine-achtige bloemen in Texas (Blue 
Bonnets) zijn een bron van inspiratie. 
De stijl van de band is een mix van 
americana (een muziekstijl die is afge-
leid van authentieke country, folk en 
blues), pop en jazz. 

Dynamiek
Arianne en Bart deelden met humor 
de persoonlijke verhalen achter hun 
liedjes. Wat het concert vooral zo leuk 
maakte was de warme, stralende ener-
gie tussen deze twee dynamische part-
ners, die negen jaar geleden in dit kerk-
je zijn getrouwd. Opvallend ook was 
de harmonieuze klank van hun stem-
men. “Het is een klein wonder” vertel-
de Bart, “hoe onze stemmen steeds 
meer naar elkaar kleuren”. 
De twee voormalig ‘Vaste Mannen’ 
van de band van Gerard van Maasak-
kers, Bart en Harry, speelden samen 
ook een mooi stukje gitaar. Het con-
cert eindigde a capella met het num-
mer ‘Somewhere Between’ van de Ne-
derlandse countryband The Tumble-
weeds uit de 70-er jaren.

Arianne Knegt en Bart de Win. 
Foto: Mark Engelen Photography.

Het eerste live-concert met pauzedrankje in het Van Goghkerkje was een 
succes! Samen met gitarist Harry Hendriks en contrabassist Tonnie Ector 
presenteerden Bart de Win en zangeres Arianne Knegt hun nieuwe cd ‘Let 
go’, die eind 2015 verscheen. De bekende violist Joost van Es was er niet bij, 
hij trad elders op. 

Bart en Arianne geven 8 à 10 keer per 
jaar een huiskamerconcert, waarvoor 
je je via de website kunt aanmelden. 
Daar vind je ook hun cd’s, concer-
tagenda en andere projecten. 

www.tipjar.nl | www.bartdewin.nl

Kienen op PCN
Mededeling van de VrouwenVereni-
ging Nuenen-Gerwen.
Dinsdag 1 maart: Kienen op Het Plein-
college. Aanvang 20.00 uur. Ook niet 
leden zijn van harte welkom.

ROND DE LINDE, 
de enige échte 

NUENENSE KRANT 
die geheel door 

Nuenense ondernemers 
wordt vervaardigd



Op tijd bestellen is op tijd genieten in het voorjaar, aanbieding geldig tot 
en met  18 maart 2016 

Verandadaken - Terrasschermen - Rolluiken - Screens - Markiezen 

www.dlczonwering.nl  info@dlczonwering.nl 

Openingtijden: dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
Overige  tijden op afspraak  
DLC zonwering  Spegelt  102 5674 CD Nuenen tel. ; 040-2857790 
MONTEUR GEZOCHT, 
Interesse sollicitatie schrif teli jk naar bovenstaand adres 

*Bij aankoop van een nieuw terrasscherm merk    
Sunmaster inclusief elektrische bediening merk Somfy 

  Geen BTW op type Sun-eye* Geen Btw op type Sun-Basic*  

Geen Btw op Type Suncar II 

 
   

 
    

Hartelijke zorg bij Sint Annaklooster

 
    

Meer informatie en overige locaties van Sint Annaklooster vindt 
u op www.sintannaklooster.nl of neem telefonisch contact op 
met één van onze zorgconsulenten 040 29 45 400.

a Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe 
Een kleinschalige locatie gevestigd 
in het hart van Helmond West, biedt 
zorg in de laatste levensfase en 
logeermogelijkheden. Er is 24 uur per 
dag een deskundig team aanwezig voor 
de zorg die u nodig heeft.
Cliënten waarderen de hospicezorg 
bij Valkenhaeghe met een 8,5 en de 
logeerhuiszorg met een 9,0

a Thuiszorgafdeling verpleging en 
verzorging. Wanneer u het liefst zo
lang mogelijk thuis blijft en hier
extra ondersteuning bij nodig heeft
kunt u rekenen op gekwalificeerde,
betrokken, vriendelijke en flexibele
zorgverleners van Sint Annaklooster
bij u thuis.
Cliënten in de thuiszorg waarderen 
de zorg met een: 8,8

Spegelt 35 - 5674 CE - NUENEN
Tel. 040-283 21 73 / Fax 040-283 70 09

www.mebro.nl / info@mebro.nl

Voor al uw elektrotechnische werkzaamheden
met service en kwaliteit

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van
CV - gas - water - sanitair - zink

WIJ ONDERHOUDEN, REPAREREN, KEUREN
EN VERKOPEN VELE MERKEN AUTO’S

Voor zowel particulieren als bedrijven bieden wij betaalbaar onderhoud en/of reparaties aan.

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

GELDROPSEDIJK 51-53 • NUENEN • TELEFOON 040 - 283 24 47
WWW.AUTOBEDRIJFJOOPVDHEUVEL.NL

Autobedrijf joop v.d. Heuvel 
Gespecialiseerd in VOLVO en Japanse merken.

Tel. 040-2831898 - Fax 040-2843198
www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314 www.kdv-kiddies.nl

Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

www.kdv-kiddies.nl
Opwettenseweg 72  5672 AJ Nuenen   T 040-2121314

Raamdecoraties
Del Sol

Buitenzonwering
Dakkapellen
Lichtstraten
Veranda’s
Rolluiken
Kozijnen
Horren
Serre’s
Glas

Tel. 06-53783304   Fax 040-2847828
info@delsol.nl    www.delsol.nl
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Wendy Kids

   
 logo Wendy kids 
18-10-2015

WENDYWENDY
Vincent van Goghstraat 2d  Nuenen

Gratis schminken of Glittertattoo!
ZaterdaG 27 februari  13.00-15.00 uur

Vincent van Goghstraat 2d, nuenen
name-it, tumble ’n dry, feetje, Jubel, sturdy, 

b.nosy, born to be famous, souza, Zebra

Rond de Linde

Informatie 
verspreiding: 
040-2831200

rdel@onsnet.nu Rond de Linde iedere donderdag 
digitaal op www.ronddelinde.nl 
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Op veler verzoek
Vanaf 1 maart

avondopenstelling op:

WOENSDAG
Wij serveren een driegangen menu.

Bij het hoofdgerecht keuze uit vlees of vis.
(vegetarisch ook mogelijk, graag vooraf aangeven)

€ 1650

U bent van harte wekom.
Reserveren gewenst,

maar zeker niet noodzakelijk.

Cultuur overdag   
is verrast en blij 
met  enthousiasme 
publiek
Dat het initiatief van Cultuur Over-
dag meteen zó goed ontvangen zou 
worden, had niemand van de vrij-
willigers verwacht. Een volle zaal 
met een zeer enthousiast publiek. 
Wat overweldigend!

Uit de vele, persoonlijke reacties is op 
te maken dat er echt behoefte is aan 
culturele activiteiten overdag. Ook de 
resultaten van de enquête laten dit 
zien. De bezoekers op 16 februari jl. 
geven aan geïnteresseerd te zijn in zo-
wel film (100%), theater (95%), mu-
ziek (88%) en dans (62%). Er is niet 
een specifieke dag waarop een activi-
teit gewenst is; wel is er een lichte 
voorkeur voor de ochtenden.
Wij voelen ons enorm gesteund en ge-
stimuleerd om allerlei plannen verder 
uit te werken. Hebt u zelf tips of ideeën 
voor mooie voorstellingen? Neem voor-
al contact met ons op! Nogmaals willen 
wij alle bezoekers hartelijk danken voor 
alle positieve reacties en deze mooie 
start. Wij zien u graag terug bij de vol-
gende filmvoorstelling ‘La Famille Bé-
lier’ op 24 maart. Wilt u op de hoogte 
blijven van activiteiten van Cultuur 
Overdag? Volg dan onze facebookpagi-
na www.facebook.com/cultuuroverdag 
of meldt u aan voor onze nieuwsbrief 
via cultuuroverdag@onsbrabantnet.nl 

Jocanto zingt missa Iuventua 
in H. Clemenskerk
Op zondag 28 februari zingt Jongerenkoor Jocanto een bijzondere mis in de 
H. Clemenskerk in Nuenen. In deze dienst zingt Jocanto onder leiding van 
Frans Lammerts. Frans stond 29 jaar lang voor het jongerenkoor en heeft 
dan ook een hoop jongeren zien komen en gaan. In 2008 stopte Frans zelf 
bij het jongerenkoor. Hij had inmiddels een nieuwe uitdaging gevonden bij 
Midore, waar veel oud leden elkaar weer hebben gevonden. Dit jaar is Frans 
50 jaar actief als dirigent en daarom is het extra bijzonder voor Jocanto dat 
hij de leiding nog eens op zich heeft willen nemen.

Hoop voor een zelfstandig Nuenen
De provincie heeft de daders van merkwaardige quasi buitenaardse verschijnselen in 
Nuenen ontmaskerd. Het begon enkele weken geleden met een onverklaarbare lichtflits. 
Dit bleek dus de als een bliksemschicht vertrokken SP wethouder Weijmans te zijn. Enkele 
dagen later volgde er een enorme knal door het hele dorp die zelfs tot ver in de omtrek 
werd gehoord. Naar nu blijkt was dit het uit elkaar ploffen van het College. Net toen we 
dachten dat de Aliens waren vertrokken kwam er een gigantisch glasgerinkel, alsof van 
Gansewinkel uit de lucht viel. Wat was er nu weer aan de hand, de SP gooide haar eigen 
glazen in met een onhandige motie van wantrouwen. Wie denkt dat de daders worden 
gestraft heeft het mis, ze krijgen juist de loftrompet. Hoe kan dit?
De hoop voor een zelfstandig Nuenen is juist te danken aan onze politieke onmacht. Op 
mijn advies heeft Den Bosch contact gezocht met de familie de Mol. De firma Talpa is geïn-
teresseerd in een real-life soap rond ons gemeentebestuur onder de naam ‘Van Gogh Vil-
lage’. Ze moeten dan wel 24 h/d en 7 d/wk in Het Klooster verblijven en minstens een rel per 
week veroorzaken. Dat laatste zal verder geen probleem opleveren in de huidige samen-
stelling. Het schijnt dat John de Mol in eerste aanzet zeer enthousiast is. Een dolblije com-
missaris had het over drie vliegen in een klap slaan. Talpa betaalt de exploitatie van Het 
Klooster, Nuenen profiteert mee uit de opbrengst van de internationale verkooprechten 
van de serie en de Van Gogh marketing krijgt een enorme ‘boost’ plus een nieuwe attrac-
tie. Alle betrokken partijen vragen wel om dit vooralsnog even geheim te houden i.v.m. de 
mogelijke jaloezie van omliggende gemeenten.

Jan Zuring, Haffmanslaan 9, Nuenen

Droom
Afgelopen donderdag zat ik naar de LON tv te kijken naar het duidelijke betoog van Wet-
houder Pernot.
Gewoon een keurig verhaal wat zijn kans niet kreeg. Irritant veel werd hij onderbroken 
door PVDA-er Huyink die riep: “ik begrijp het niet, ik begrijp het niet”. Buurvrouw Monique 
Donkers was het hiermee eens en begreep het ook niet. Eeuwhorst van de VVD was verder 
want die wist dat niemand dat kon begrijpen en Nuenens Belang vatte dit samen en zei 
“als ik het goed begrijp” .
Toen viel ik in slaap en droomde raar. Ik was uitgenodigd als eigenaar van Windmolen de 
Roosdonck bij de Gemeente Eindhoven na annexatie van Nuenen door Eindhoven en op 
de receptie stonden een paar journalisten van het Eindhovens Dagblad, Rens Kuijten, 
Frank Huyink, Tommy Vereijken (rechterhand van Hans Pijs) en ‘zat’ Hans Pijs, want die 
had zich geforceerd tijdens het wegbenen uit een vergadering.
Ik werd wakker en besefte gelukkig dat dromen toch echt bedrog zijn.

Hennie Merks, Gerwenseweg 2, 5674 SG Nuenen

 
Aan de commissaris van de Koning in Noord-Brabant, Nuenen, 22 februari 2015
de weledele heer Prof. dr. W.B.J.H. van der Donk
Postbus 90151, 5200 MC ‘s-Hertogenbosch

Betreft: toekomst Nuenen 

‘Ik ken geen zekere weg naar succes, alleen een weg naar gegarandeerde mislukking en 
dat is dat je het iedereen naar de zin probeert te maken… ‘ (Plato)

Geachte heer Van der Donk,

Inmiddels woon ik 31 jaar in Nuenen, een deel van die tijd ben ik, als burger, geconfron-
teerd met een ondermaats presterend gemeentebestuur. In tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Limburg heeft de provincie Noord-Brabant nauwelijks een actieve rol gespeeld om te ko-
men tot versterking van bestuurskracht door het initiatief te nemen tot gemeentelijke her-
indeling. Noord-Brabant koos voor herindeling op basis van ‘emotie’ op gemeentelijk ni-
veau. ‘Het moet van onderop komen!’ 

Voor Nuenense burgers is het resultaat bekend. Al jaren overigens.

Ik was indertijd verheugd dat de commissie-Huijbregts (10 leden) plus klankbordgroep (9 
leden) in 2013 het rapport ‘Krachtig bestuur in Brabant’ het licht liet zien. Aanbeveling 6 
op pagina 28: “Realiseer op korte termijn een herindeling van Nuenen c.a. en Waalre met 
de gemeente Eindhoven.”Er volgt een soort uitwerknotitie van dit rapport. Later dat jaar 
legt de provincie, naar aanleiding van het rapport-Huijbregts, aan de gemeenten en re-
gionale samenwerkingsverbanden een brief voor van ongeveer 25 pagina’s. Veel woorden 
daarin, maar geen aanzet tot daden en of regie op provincie niveau. 

Inmiddels is het openbaar bestuur van Nuenen al gedurende enkele jaren vrijwel volledig 
verlamd door een elf partijen raad, het KAFI-rapport en verschillende andere bestuurlijke 
perikelen. Eind vorig jaar is de uitkomst bekend geworden van een zogenoemd bestuurs-
krachtonderzoek, opgesteld in opdracht van de gemeente zelf. De uitkomst is even dra-
matisch als voorspelbaar. De bestuurskracht is zeer matig, dat weet eigenlijk iedere bur-
ger wel, maar de stijgende lijn in de laatste jaren, waarvan de onderzoekers reppen, is voor 
de meesten betrokken burgers minder waarneembaar.

Nuenen is daarmee wellicht - en helaas - de negatieve uitzondering in Zuidoost-Brabant 
die van de provincie nu versnelde moed en kracht vraagt. Ik weet te weinig van Waalre om 
me uit te laten over de noodzaak die gemeente - conform het oorspronkelijke voorstel van 
de commissie-Huijbregts - samen met Nuenen bij de gemeente Eindhoven te voegen. 
Maar ik ben er wel van overtuigd dat samengaan van Nuenen met de gemeente Eindho-
ven een goede zet is die de bestuurlijke slagkracht m.b.t Nuenen c.a. enorm kan vergroten. 
Aansluiting bij de centrumstad van Brainport zal kennis, kunde, lobbykracht en efficiency 
in het huidige Nuenen een positieve impuls geven en leiden tot kostenbesparing in be-
stuur en beheer. Dit zal de kwaliteit van leven (welvaart en welzijn) voor de Nuenense bur-
ger op hoger niveau brengen. In feite praten we dan over het borgen van sociale verbon-
denheid binnen de Nuenense gemeenschap, zeg maar de identiteit !

Ik ben blij met uw initiatief om nu moed te tonen en een ‘bijzondere’ commissie in te stellen 
die op korte termijn de marsroute voor Nuenen moet aangeven. Ik hoop dat deze commis-
sie kiest voor de richting die is aangegeven in het excellente rapport-Huijbregts en dat de 
provincie vervolgens voldoende krachtdadigheid toont om Nuenen in het ‘Eindhovense 
spoor’ te krijgen. 
Met als eindresultaat volledige institutionele én bestuurlijke fusie.

Ik wens u daarbij veel wijsheid toe.

Met vriendelijke groeten 

Wim Metsemakers, Nuenen.
(adres bij de redactie bekend)

In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst 
kunnen worden met naam en adres van de inzenders. 
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.

Ingezonden brieven

Om dit moment nog wat extra bijzon-
der te maken, zingt Jocanto aankomen-
de zondag de Missa Iuventae. De mis 
werd door Frans zelf geschreven en af-
gerond in april 1987. Het, toen nog, Jon-
gerenkoor Nuenen heeft het toen uitge-

voerd ter gelegenheid van het 20 jarig 
bestaan. Frans noemde het een ‘rock-
mis’, maar al is het opgewekte muziek: 
rock & roll zit er niet echt in. Missa 
Iuventea staat voor; Mis van de jeugd, 
voor de jeugd. Iets wat prima aansluit 

op het thema waar het jongerenkoor het 
zondag over wil hebben. Jocanto wil tij-
dens deze dienst graag stilstaan bij de 
veranderende redenen voor mensen, en 
met name jongeren om naar de kerk te 
gaan. Het is tegenwoordig geen vanzelf-
sprekendheid meer. Het is dan ook 
mooi om als jongeren een traditionele 
dienst te zingen met een Latijnse mis.
In deze mis wil Jongerenkoor Jocan-
to ook terug naar de Gregoriaanse 
traditie. Hierin zouden alle aanwe-
zigen moeten kunnen meezingen. 
De Missa Iuventea, maar ook de an-
dere nummers nodigen hier zeker 
toe uit. Zeker voor oud leden van 
Jocanto zullen de nummers zeer 
herkenbaar zijn en Jocanto hoopt 
dat iedereen met hen mee zingt. 
Jongerenkoor Jocanto roept dan 
ook al haar oud leden op om zondag 
te komen om de volkszang te komen 
ondersteunen en te stimuleren, 
maar ook om bij dit speciale mo-
ment voor Frans en Jocanto aanwe-
zig te zijn. 
De dienst is aanstaande zondag, 28 
februari, in de H. Clemenskerk in 
Nuenen en begint om 11.00 uur.

Lieshout krijgt een bordeel
Nee, dit is geen drukfout. Lieshout krijgt echt een bordeel. Het dorp is al van 
alle gemakken voorzien: winkels te kust en te keur, genoeg gelegenheden 
voor de hongerige en/of de dorstige mens, maar een bordeel is er nog niet. 
Toneelvereniging De Vriendenkring speelt hier op in.

Met zowel voor- als tegenstanders, 
maar dat blijf je toch houden. Men zal 
van schande spreken maar intussen 
stiekem een grote wens koesteren om 
er eens binnen te glippen en eens rond 
te kijken.
De deuren van pretpaleis ‘De Rooie 
Molen’ (want zo gaat het bordeel he-
ten) gaat 5 maart open voor een proef 
van drie weken. De locatie is het 
Dorpshuis in Lieshout. De deuren 
gaan iedere avond open om 19.00 uur 
en de dames starten om 20.00 uur. Ze 
geven een voorstelling genaamd: ‘Boe-
renbont en rode lampjes’. Deze proef 
duurt slechts negen avonden,   dus 
wees er snel bij want:  vol = vol.
Voorverkoop van deze heerlijke 
avonden start op 15 februari bij Top 1 
Toys  van Berlo in Lieshout. Kaarten 
kosten  € 6,50.

Toneelvereniging De Vriendenkring 
ziet heel vaak groepjes dames naar de 
voorstellingen komen omdat de he-
ren niet zo’n zin hebben om mee te 
gaan. Nou dames, dat zou dit jaar wel 
eens anders kunnen zijn, maar dat is 
geen enkel probleem. De Vrienden-
kring ziet graag volle zalen, en de da-
mes hoeven zich geen zorgen te ma-
ken. Want bij hen is het ‘kijken met de 
handjes op de rug’…...

Discretie staat voorop in ‘De Rooie 
Molen’! Daarom heeft De Vrienden-
kring een vriendelijk verzoek aan de 
lezers om het héél voorzichtig door te 
vertellen:  5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18 en 
19 maart in het Dorpshuis in Lieshout. 
‘Boerenbont en rode lampjes’ gespeeld 
door toneelvereniging De Vrienden-
kring, auteur Carl Slotboom.

Lazy Sonnie 
Afternoon 
Na de verrassende Valentijnzondag op 
14 februari, met de romantische sfeer 
van October Moon, een realtime hu-
welijksaanzoek en een overweldigend 
optreden van de Australische Owen 
Campbell, laten we ons dit keer verras-
sen door o.a. de Bohemian Blues! 
 
Charleen Janssen
Charleen Janssen is een 19-jarige zange-
res en studente Docent Muziek aan het 
Rotterdamse Conservatorium, Codarts. 
Haar stijl is te vergelijken met pop met 
singer-songwriter invloeden. Charleen 
zal tijdens haar optreden voornamelijk 
covers in een akoestische setting ten ge-
hore brengen en misschien wel een ei-
gen song. Zij wordt vergezeld door gita-
rist Ralf Waslander.

Paul Batto Jr
Singer-songwriter sensatie uit de Bal-
kan met blues en licht swingende 
grooves. Zijn belangrijkste muzikale 
invloeden variëren van John Lee Hoo-
ker tot Mahalia Jackson en Frank Sina-
tra, maar steeds brengt hij zijn muziek 
op eigen unieke wijze. Een bijzonder 
stemgeluid en een virtuoos op gitaar 
met een uniek eigen repertoire. 
 
Lazy Sonnie Afternoon begint om 
15.30 uur en duurt tot ongeveer 18.00 
uur. De zaal is vanaf 15.00 uur open. 
De toegang is gratis. Lazy Sonnie Af-
ternoon blijkt een doorgaand succes 
dus ben er dan snel bij want Vol = Vol. 
Tot ziens op 6 maart in La Sonnerie. 
www.lazysonnieafternoon.nl 
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Solidariteitsmaaltijd in het 
Pleincollege op 18 maart! 
Het organiseren van de jaarlijkse Solidariteitsmaaltijd is ook dit keer weer 
gelukt! Op vrijdag 18 maart om 18.00 uur in het Pleincollege kan iedereen 
komen genieten van een authentiek Zuid-Afrikaanse maaltijd in een sfeer 
met Afrikaanse livemuziek. 

Tussen alles door zal in beeld en geluid 
een indruk worden gegeven van het 
project waaromheen het deze keer al-
lemaal draait: het bouwen van een ac-
ceptabel onderkomen voor zieke en 
hulpbehoevende ouderen en die zo te 
helpen waardig de laatste jaren van 
hun leven door te brengen, in Hun-
tington, in een uithoek van Zuid-Afri-
ka. De Nuenense Rinske Stege werkt 
daar en stuurt het project persoonlijk 
aan! Zij wordt hierbij ondersteund 
door de Stichting Tshwaranang (www.
tshwaranang.nl)

In een straatarme omgeving waar de 
jongere generatie uit weg is getrokken 
op zoek naar werk zodat ouderen zon-
der familie nog extra vereenzamen, is 
een team, vooral bestaand uit vrijwilli-
gers, bezig met het verlenen van iets 
wat thuiszorg zou moeten zijn. En als 
zelfs dat helemaal niet meer gaat, is er 
nu een ‘verpleeghuis’, een garage zon-
der stromend water en elektriciteit, 
waar alleen plek is op een betonnen 
vloer. Van wat dit betekent in de prak-
tijk en hoe hier iets aan wordt en ver-
der kan worden gedaan, kunt u op 18 
maart van dichtbij iets ervaren. Voor 
de prijs hoeft u het niet te laten: deel-
name aan de maaltijd kost € 7,- (wie er 
meer voor over heeft, wordt nu al be-
dankt!) Uiteraard gaat de hele op-
brengst van dit gebeuren naar dit pro-
ject. We zijn bijzonder blij dat de stich-

ting ‘Samen Verder’ ook dit jaar ons 
project als zo waardevol heeft beoor-
deeld dat de helft van de huis-aan-
huis-collecte die ‘Samen Verder’ houdt 
aan dit project wordt gegeven! Op 18 
maart zien wij graag, net als vorig jaar, 
alle 160 stoelen bezet! Reserveren van-
af 25 februari op www.solidariteits-
maaltijd.info of bij Irene Beekmans 
040-2835733.

‘Samen Verder’ zal huis aan huis col-
lecteren voor dit project in de week na 
Pasen van 29 maart tot 2 april in Nue-
nen, Gerwen en Nederwetten.
Wij doen een beroep op u als lezer, ze-
ker als u op 18 maart niet kunt komen 
eten, de collecte te steunen zodat ook 
dit jaar weer een mooi bedrag aan een 
‘Nuenens’ project gegeven kan worden.

NLdoet op de Crijnsschool
De Crijnsschool wil de speelplaats op de locaties Heikampen en Jacobushoek 
‘pimpen’. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de 
leerlingen die in de kindervergadering naar voren zijn gekomen. Vanwege een be-
perkt budget, is een aanvraag ingediend bij het Oranjefonds voor NLdoet. Dit 
fonds heeft inmiddels financiële ondersteuning toegezegd. Naast dat extra geld 
zijn ook vrijwilligers nodig om bij deze klus te helpen: ouders, grootouders en an-
dere handige mensen die hun handen uit de mouwen willen steken om het school-
plein zomer klaar te maken, te harken, vegen, schoffelen, deel van tegels eruit ha-
len en opnieuw te leggen, bankjes te maken en het zand in de zandbak te vervan-
gen.
De actiedag van NLdoet is op vrijdag 11 maart van 09.00 uur tot 15.00 uur. Zie 
ook www.nldoet.nl. De aanvraag is te vinden onder de postcode 5672ST. Aanmel-
den kan via een e-mail naar: marijke.lamers@crijnsschool.nl.

NLdoet 2016

Programma 
Seniorenvereniging/
KBO Lieshout 
Moderne kunst
Maandag 29 februari bespreekt me-
vrouw Ine Pels een aantal stromingen 
in de moderne kunst, zoals Jugendstil, 
Expressionisme, Symbolisme, les Fau-
ves, die Brücke, en de Blaue Reiter. Het 
is alweer de zesde lezing in de zeven-
delige reeks. Zoals altijd zal ze haar 
voordracht illustreren met veel beel-
dend materiaal. De avond begint om 
20.00 uur in het Dorpshuis.

Boerenbond en rode lampjes
Op zondag 6 maart kunnen leden van 
KBO Lieshout tegen gereduceerd ta-
rief genieten van de klucht ‘Boeren-
bond en rode lampjes’. Aanvang 20.00 
uur, locatie is het Dorpshuis. Kaartjes 
zijn te koop bij de Inloop.

Jaarvergadering
De Algemene Ledenvergadering van 
KBO Lieshout vindt plaats op donder-
dag 10 maart in het Dorpshuis. Voor 
de pauze is het formele gedeelte van de 
jaarvergadering en na de pauze treedt 
De Liederentafel uit Mariahout op. 
Aanvang 13.30 in het Dorpshuis.
Het financieel jaaroverzicht 2015 van 
de penningmeester ligt vanaf 1 maart 
voor u ter inzage bij de Inloop op dins-
dag 10.00-11.30 uur in het Dorpshuis. 
Ook het jaarverslag 2015 van de secre-
taris ligt vanaf 1 maart ter inzage of af 
te halen bij de Inloop.

Workshop Bloemschikken
Maandag 14 maart (en niet op 15 
maart zoals vermeld in het jaarpro-
gramma) gaan we in een Workshop sa-
men met bloemist Ralf van Bloemend 
paasstukken of voorjaarsstukken ma-
ken. De prijs inclusief een kopje koffie, 
is € 25,-. Voor KBO-leden geldt bij 
Bloemend een korting van 10% en kost 
deze Workshop dus € 22,50. De Work-
shop vindt plaats in het Dorpshuis in 
Lieshout en begint om 19.00 uur. Op-
gave kan vanaf nu bij de Inloop op 
dinsdagmorgen in het Dorpshuis. Ook 
niet-leden kunnen meedoen. Zij mel-
den zich aan bij Bloemend, bloemist in 
de Dorpsstraat.
Aanmelden voor activiteiten en infor-
matie vragen kan bij de Inloop. Iedere 
dinsdagmorgen van 10 uur tot half 12 
in het Dorpshuis.

Koffie inloopochtenden van de PVGE
De Koffie inloopochtenden van de PVGE voor iedereen van 50 plus, zijn iedere 1e 

donderdag van de maand vanaf 10.30 uur in het Kwetternest aan de Mantel-
meeuwlaan 12 , naast de Hongerman. De inloopochtenden worden druk bezocht. 
Zij die eventueel lid willen worden van de PVGE, zijn altijd welkom om eens bin-
nen te lopen tijdens deze ochtenden. U kunt hier informatie ontvangen over wat 
de PVGE te bieden heeft, evenals op de website, www.pvge-nuenen.nl

2e Handskleding-
winkel bij 
vrouwencentrum 
‘De Vlinder’
  
De  winkel  is iedere donderdag ge-
opend van 12.00-15.30 uur. Iedere 
week komt er nieuwe kleding bin-
nen die door de medewerkers zorg-
vuldig wordt gesorteerd en in de 
rekken gehangen.
 
Alle kleding is niet duurder dan € 2,50. 
Dus u kunt voor een klein prijsje iets 
‘nieuws’ in uw kledingkast hangen.
Ook kunt u goede gebruikte kleding 
inleveren op de volgende dagen:
Dinsdag van 9.30-11.30 uur en van 13.00-
15.00 uur. Woensdag van 9.30-11.30 uur. 
Donderdag van 12.00-15.30 uur.

Ook is de kledingwinkel op zaterdag 27 
februari geopend van 11.00-15.00 uur. 
U bent van harte welkom en de koffie 
en thee staan altijd klaar! Vrouwen-
centrum 'de Vlinder' Sportlaan 12, 
5671 GR Nuenen (Voorbij 'De Drietip' 
naast 'Plein College Nuenen'). 

Nieuwe inspirerende cursussen      
bij Atelier Van Gogh!        

“Ik volg al een aantal jaren met plezier de cursussen ‘Model- en portrette-
kenen en schilderen’ bij José Jansen. José is een aardige en vakbekwame le-
rares met veel energie en gevoel voor esthetica. Ze heeft een mooie 
opbouwende structuur in haar lesprogramma met voldoende ontwikke-
lingsruimte voor zowel beginners als gevorderden en zorgt voor een pretti-
ge atmosfeer. Ik ga graag naar haar lessen”.

Een enthousiaste cursist.

Door Nannie van den Eijnden

Zijn naam wordt vaak gebruikt en genoemd. Als inspiratiebron. In verhalen. 
Voor projecten en initiatieven. Als merknaam voor producten, zoals teken- 
en schildersmaterialen. Het is ook de nieuwe naam van de groep docenten 
die uit de opgeheven Stichting Culturele Activiteiten Nuenen is voortgeko-
men: Atelier ‘Van Gogh’. 

“We hebben ons in zeer korte tijd on-
der hoge druk bijeengeraapt. Ik had 
net weer een grote groep cursisten om 
les aan te geven” vertelt José Jansen, te-
ken- en schilderdocent. “Ik ben rond 
gaan fietsen: waar is ruimte?” Samen 
met haar collega’s Jacques van Erven 
en Marjo van Meer ging ze in gesprek 
met Henri Molenaar van Cultureel 
Centrum Het Klooster. ____________________________________

“We moesten snel beslissen. 
Ik heb tien schilderezels en 

twee tafels uit de 
inboedel overgenomen”.____________________________________

De cursusruimte van CAN moest wor-
den leeggemaakt. De docenten moes-
ten snel beslissen of ze de inboedel wil-
den overnemen. Yolanda de Muijnck 
(tekendocent en bestuurslid bij Stich-
ting CAN) sprong in en belegde een 
vergadering. Vijf docenten en Henri 
Molenaar zagen mogelijkheden. Er 
kwam een nieuw bestuur en Het 
Klooster had weer een huurder. Een 
win-winsituatie. 

De teken- en schilderdocenten waren 
in dienst van de Stichting CAN. Het be-
stuur heeft alles goed afgehandeld. De 
salarissen van de docenten zijn doorbe-
taald en er werd voor hen ontslag aan-
gevraagd. Nu zijn ze als zelfstandigen 
zonder personeel (zzp-er) doorgestart 
en zonder ondersteuning van een orga-
nisatie werkzaam als docent beeldende 
kunst en autonoom kunstenaar. ____________________________________

“Er is verwarring over Atelier 
van Gogh en Atelier Nuenen”. ____________________________________

José heeft gemerkt dat de nieuwe naam 
van het voormalig CAN onduidelijk-
heid oproept en dat mensen de weg 
naar de teken- en schilderdocenten 
niet kunnen vinden. Cursisten kwa-
men bij Atelier Nuenen terecht. “Er is 
verwarring over Atelier Van Gogh en 
Atelier Nuenen” constateert ze. Wie is 
wie en wie doet wat? 

Atelier Nuenen is een schilderscollec-
tief van ruim 40 kunstenaars, dat sinds 1 
juli 2009 bestaat en waarvan de meesten 
uit Nuenen komen. Ze zijn geschoold, 
o.a. bij de Academie voor Schone Kun-
sten in Arendonk (België) en Stichting 
CAN in Nuenen, en zijn ervaren kun-
stenaars. Hun basis is al gelegd. Als col-
lectief willen ze elkaar inspireren en 
door samenwerken helpen om zich ver-
der te ontwikkelen. Ze zijn actief be-
trokken bij workshops, exposities, pro-
jecten en Nuenense evenementen. Hun 
atelier is gevestigd aan de voormalige 
gemeentewerf, Berkenbos 8. 

Atelier Van Gogh is een groep van acht 
erkend opgeleide docenten in de teken- 
en schilderkunst en fotografie, die ver-
bonden waren aan de Stichting CAN. 
Sinds september 2015 hebben ze een 
nieuwe start gemaakt onder deze naam. 
In dit atelier, gevestigd in Het Klooster, 
Park 1, worden teken- en schilderlessen 
gegeven aan kinderen en volwassenen, 
zowel beginners als gevorderden. Het is 
een school waar jongeren en volwasse-
nen hun creativiteit kunnen ontwikke-
len, anders leren kijken en denken, en 
gevoel krijgen voor de juiste verhou-
dingen. Hier wordt de basis gelegd. 

Atelier van Gogh heeft op dit moment 
acht dagdelen ingevuld met teken-, 
schilder- en fotografielessen. Tegen het 
begin van de lente, op 14 maart a.s., star-
ten de volgende nieuwe basiscursussen: 
•	 6	lessen	tekenen	voor	beginners
•	 10	lessen	portrettekenen
•	 een	korte	cursus	buitenschilderen
•	 een	 cursus	 op	 woensdag	 speciaal	

voor kinderen (materialen gratis 
inbegrepen)

De cursussen zijn geschikt voor ieder-
een die de wil, het enthousiasme en het 
plezier heeft om mee te doen. Het 
‘doen’ maakt je hoofd leeg en ontspant. 
Je krijgt er energie van! 

José wil daarnaast graag een nieuwe 
cursus ‘modeltekenen’ starten, maar 
modeltekenen is een heet hangijzer. 
“Er is reserve om het bloot” vertelt ze. 

“Juist in het modeltekenen gaat het om 
de balans van verhoudingen. Het is een 
basistraining voor tekenen en schilde-
ren, waarin je het oog oefent en leert 
kijken. 

Leerzaam voor beginners, gevorder-
den en ook voor kunstenaars”. Een pre 
is dat José zelf de drie perspectieven 
kent: ze heeft zelf model getekend, 
heeft model gestaan en heeft veel erva-
ring als docent modeltekenen. Wie 
durft het aan om zich aan te melden?

Alle informatie over de vakken, de 
goed opgeleide docenten en het cur-
susaanbod (dagen, tijden, prijzen) is te 
vinden op de website: 
www.ateliervangogh.nl 
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En nu… Revue!!
Een verrassende afwisselende show, actueel en toch ‘ouderwets’ gezellig. 
‘En nu… Revue!’ is een combinatie van vernieuwing en traditie. Houdt alles 
goed in de gaten, want vaak speelt er zich iets af op meerdere plekken tege-
lijk. Zaterdag 5 maart te zien in Het Klooster.

‘En nu… Revue!’ is een voorstelling vol 
muziek, dans, sketches en conferences 
over het verlangen naar vroeger, en 
over het moeten accepteren van veran-
deringen. 
Om uiteindelijk tot de conclusie te ko-
men dat de toekomst een heel mooi 
vooruitzicht biedt. ‘En nu… Revue!’ is 
revue van nu, waarin traditie en ver-
nieuwing hand in hand gaan. En waar 
'glitter and glamour', Broadway reper-
toire en moderne pop/rock klassiekers 
elkaar ontmoeten. 

Speciaal voor ‘En nu… Revue!’ heeft 
het Lichtstad Revuetheater de samen-
werking gezocht met een groep en-
thousiaste jongeren van WensMuziek 
uit Bergeijk. Het belooft een groots 
spektakel te worden. Een show die u 
niet mag missen! 

De voorstelling is op zaterdag 5 maart 
te zien in Het Klooster. De voorstelling 
begint om 20.15 uur en toegangskaar-
ten voor de voorstelling kosten € 19,50. 
Kaarten kunt u bestellen via onze web-

site www.hetklooster.org of u kunt van 
maandag tot en met vrijdag tussen 
13.30 uur en 17.30 uur telefonisch re-
serveren via het telefoonnummer 040 
-284 33 99.

The Beatles Revival 
‘The Beatles Story’ brengt u vrijdag 4 maart terug naar het Liverpool van de 
zestiger jaren waar een brutale, jeugdige John Lennon z’n publiek openhar-
tig met een apart gevoel voor humor tegemoet trad. Deze voorstelling is 
een must voor elke Beatles kenner/liefhebber en voor het jongere publiek 
dat de kwaliteit en magie van het Beatles repertoire leren kennen. 

De reden van de hand over hand toe-
nemende populariteit van Beatles Re-
vival komt door de ongelooflijke gelij-
kenis met de echte Beatles: dezelfde 
kapsels, de kostuums compleet met 
Chelsea Cavern Boots en de gebruikte 
instrumenten en apparatuur (Ricken-
backer, Gretsch, Hofner, Ludwig en 
Vox). Zelfs de chromen standers voor 
de versterkers zijn gelijk aan de origi-
nele. De perfecte ‘stage look’ is com-

pleet dankzij de net als bij Paul Mc-
Cartney linkshandig gespeelde bas. 

De grootste gelijkenis ligt echter op het 
muzikale vlak. Elk nummer wordt tot 
in detail zo perfect gebracht dat menig 
Beatleskenner dit authentieke geluid 
niet kan onderscheiden van het origi-
nele. De leadzang, de backingvocals, de 
gitaarsound, het bas- en drumwerk, al-
les klinkt zoals we dat kennen van de 
liveconcerten en LP's: zuiver, kraakhel-
der, energiek en opwindend. En alles is 
natuurlijk 100% live gespeeld.

De voorstelling is op vrijdag 4 maart te 
zien in Het Klooster. De voorstelling 
begint om 20.15 uur en toegangskaar-
ten voor de voorstelling kosten € 22,-. 
Kaarten kunt u bestellen via onze web-
site www.hetklooster.org of u kunt van 
maandag tot en met vrijdag tussen 
13.30 uur en 17.30 uur telefonisch re-
serveren via het telefoonnummer 040 
-284 33 99.

Nu in het Theater...

Verrassende 
Braziliaanse jazzy 
‘vibes’ bij de 
Weverkeshof
Door Nannie van den Eijnden

Buiten gierde de wind langs sneeuw-
klokjes en narcissen in bloei. Kinde-
ren gingen ongehinderd op in hun 
spel. Binnen brandde de kachel. 
Maar in de bomvolle, gezellige We-
verkeshof was het warm genoeg, 
vooral door het sfeervolle optreden 
van gitarist/zanger Giuseppe Coppo-
la en zangeres Marjoleine ten Cate. 

Ze brachten hun Braziliaanse repertoire 
leuk en ongedwongen. Opvallend was 
hun goede taalbeheersing (Portugees, 
Engels, Nederlands en Italiaans) en de 
spontane, acterende manier waarop 
Marjoleine de liedjes inleidde en ver-
tolkte. Ze gingen over alles wat in het le-
ven voorbij komt: geluk, je hart openen, 
relaties, verdriet en eenzaamheid. Ieder 
nummer werd vergezeld van een kort 
verhaaltje over de achtergrond. 

“Giuseppe dacht dat alleen zijn broer 
goed kon zingen” vertelde Marjoleine 
tussen de liedjes door, “maar hij kan 
het ook. In Rio de Janeiro wordt veel 
via de goten afgevoerd. Er liggen tak-
ken, stenen en blaadjes in, maar ook je 
eenzaamheid laat je daar afvoeren. 
Daar maken de Brazilianen dan weer 
een liedje over en dat gaat zo...”

Op onze Facebookpagina vindt u een 
filmpje van dit hartverwarmende optre-
den op deze winderige winterse zondag-
middag, met een knipoog naar de lente. 
www.facebook.com/rondde.linde

Liederentafel

Voor wie van zingen houdt
U houdt van zingen? Maar niet in een koor, of juist wel in een koor. U houdt van 
gezelligheid en zingt graag mee. DAN moet u beslist aanstaande zondagavond 
naar de Liederentafel in Schafrath komen om vooral mee te zingen, maar luiste-
ren mag ook. Zondag avond 28 februari 20.30 uur Liederentafel in Café Schafrath 
aan het Park in Nuenen.

Expositie 
Schilderclub   
Het Penseel
De seniorenvereniging PVGE afde-
ling Nuenen heeft een aantal clubs, 
waaronder de schilderclub Het Pen-
seel. Deze schilderclub heeft onder-
dak gevonden in ‘Het Kwetternest’ 
te Nuenen.

In oktober 2011 is deze, inmiddels uit 
12 leden bestaande club, opgericht. Het 
schilderseizoen loopt van oktober tot 
en met april. Elke veertien dagen komen 
de amateurschilders bijeen om onder 
leiding van Nellie van Kemenade te 
werken aan hun schilderstukken. In 
principe wordt er met acrylverf gewerkt 
en is er een vrije keus van onderwerp.

Het enthousiasme onder de deelne-
mers is zo groot dat al na het eerste sei-
zoen het idee ontstond om de werk-
stukken aan een groter publiek te pre-
senteren. Voor de expositie hebben de 
leden hun beste werk geselecteerd. En 
dat is nu te zien op zaterdag 23 en zon-
dag 24 april van 10.00 tot 17.00 uur in:
‘Het Kwetternest’, Mantelmeeuwlaan 
12, 5672 EA Nuenen.

Wit wegdek, rustig rijden…
Een mooi laagje wit schuim op het wegdek doet wonderen. Als donderslag bij 
heldere hemel rijdt iedereen rustig en sommige automobilisten maken zelfs 
rechtsomkeer. Iedereen houdt zich aan de snelheid van maximaal dertig kilo-
meter per uur. Waar een laagje wit schuim al niet goed voor is….

Zaterdagochtend verliest een auto benzine en trekt een spoor vanaf de Mgr. 
Frenkenstraat op de Gerwenseweg richting Nuenen. Heel snel is de brandweer 
ter plekke om het benzinespoor op de ruimen. De spuitgasten brengen een 
laagje wit schuim op het wegdek en de weggelekte benzine vermengt zich met 
dat witte goedje en spoelt langzaam maar zeker weg. Hulde aan de spuitgasten! 
Zo snel op locatie en dan ook nog eens erg snel het benzinespoor laten verdwij-
nen. Geen ongelukken en ook geen slippartijen…..

De bewoners van de Gerwenseweg genieten van het rustige wegverkeer en als 
dank worden de brandweerlieden op koffie getrakteerd. Een van de spuitgas-
ten laat ongevraagd weten dat de koffie dan wel gratis is, de automobilist van 
de lekkende auto krijgt wel een fikse rekening gepresenteerd. De vervuiler be-
taalt… 

Vroeger was de Gerwenseweg een provinciale weg op de route Eindhoven, 
Nuenen, Gerwen, Lieshout. Nu ligt een deel van de Gerwenseweg binnen een 
30 km-zone. De snelheidslimiet van 30 kilometer per uur is in overeenstemming 
met het wegbeeld ter plaatse. En op een paar plaatsen zijn verkeersdrempels 
aangebracht. De Gerwenseweg is dus een 30 km-straat. De meeste passerende 
automobilisten lappen die snelheidslimiet aan hun laars. Wat voor iedereen dui-
delijk is, geldt blijkbaar niet voor automobilisten. Als iedereen zich aan de ver-
keersregels houdt, krijgt de Gerwenseweg weer de status die het verdient: een 
verkeersveilige straat. 

Iedereen die van de Gerwenseweg gebruik maakt, heeft het recht op een ver-
keersveilige straat. Dat geldt ook voor fietsers, jong en oud, en ook voor voet-
gangers. Verkeersveiligheid en leefbaarheid versterken elkaar. Een verkeersvei-
ligere Gerwenseweg draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp Gerwen. En 
daar is volgens mij toch wel iedereen voorstander van. 

Het is toch van de gekke dat eerst de brandweer moet komen om het wegdek 
wit te spuiten om automobilisten zo ver te krijgen dat zij zich houden aan de li-
miet van 30 kilometer. Het brengt mij wel op een idee. Een beetje wit schuim 
zijn de kosten niet…. 

Tekst en foto: Cees van Keulen

Cees

Tonproaters Tour
Zondag 6 maart is er een gezellige avond vol tonpraters in Het Klooster. Met 
Berry Knapen, Ad Vermeulen, Boy Jansen, Frank Schrijen en Jasper van Ger-
wen zit de ton bomvol prijswinnaars uit het tonpraatsegment. Verschrikke-
lijk hard lachen dus! 

Een avondvullend programma met 
een line-up van 5 Brabantse topton-
praters. Deze keer niet in het café of in 
het carnavalsgedruis, maar op een po-
dium waar hun act volledig tot zijn 
recht kan komen. 
Louter toppers in de ton op deze 
avond, waarvan de presentatie in han-
den zal zijn van Sem van den Borne. 
Als u klaar bent voor een avond onge-
nadig lachen, dan mag u deze voorstel-
ling zeker niet missen!
De voorstelling is op zondag 6 maart te 
zien in Het Klooster. De voorstelling be-
gint om 14.30 uur en toegangskaarten 
voor de voorstelling kosten €16,50. 
Kaarten kunt u bestellen via onze web-
site www.hetklooster.org of u kunt van 
maandag tot en met vrijdag tussen 13.30 
uur en 17.30 uur telefonisch reserveren 
via het telefoonnummer 040 -284 33 99.

Kunstenaars 
gezocht
De Stichting Vrienden van Musee 
Teun Gijssen beschikt vanaf maart 
over een ‘groot' winkelpand in het 
centrum van Geldrop. Het is mogelijk 
hier met meerdere kunstenaars uit de 
regio te exposeren. Mocht je interesse 
hebben om te exposeren, neem dan 
contact op, dan kan bekeken worden 
of er een samenwerking tot stand ge-
bracht kan worden. teungijssen@
gmail.com, www.teungijssen.nl

2e editie Asperges op de Velden 
Van vrijdag 27 mei t/m donderdag 9 juni 2016 vindt de tweede editie plaats 
van Asperges op de Velden. Een uniek evenement waar smaak, sfeer, kwali-
teit en beleving elkaar vinden. Op en top culinair genieten van het witte 
goud, de trots van ons Brabantse land in een unieke omgeving! Twee weken 
lang zal het stijlvolle pop-up restaurant weer verrijzen middenin de asper-
gevelden van de Raaijmakers Hoeve, gelegen in het grensgebied van 
Eindhoven. 

Pop-up restaurant
Een team van koks bereidt aan het veld 
culinaire hoogstandjes rondom de vers 
gestoken asperges in combinatie met 
andere Brabantse streekproducten. 
Laat ons team van chefs en kelners u in 
de watten leggen met een aangeklede 
lunch of een uitgebreid diner midden-
in de natuur. Omdat asperges en wijn 
onlosmakelijk met elkaar zijn verbon-
den, heeft onze sommelier een mooie 
selectie van verschillende wijnen voor 
u samengesteld die naadloos aansluit 
bij de gerechten die geserveerd wor-
den. Het stijlvolle openluchtrestaurant 
biedt zowel ruimte voor kleinere groe-
pen, sfeervol en intiem, als voor grote-
re gezelschappen, tot een maximum 
van 140 (overdekte) zitplaatsen. 

Lunch & diner
Reserveer een mooi plekje aan de as-
pergebedden waar u in een sfeervol 
openluchtrestaurant geniet van een 
voortreffelijke lunch of diner, bereid 
met de vers gestoken asperges van het 
land. Laat u verrassen door de mooie 
en smaakvolle aspergecreaties van on-
ze koks. We zijn dagelijks geopend van 
12.00 tot 15.00 uur voor de lunch en 
van 18.00 en 23.00 uur voor het diner.

Top-chef dagen
Laat u meenemen in de wereld van de 
Michelin-koks en geniet van uiteenlo-
pende aspergebereidingen uit verschil-
lende keukens. Er wordt momenteel 
gewerkt aan de invulling van het totale 
programma. Diverse top-chefs hebben 
reeds hun bijdrage toegezegd. Het be-
treffen chefs van regionale toprestau-

rants alsmede een aantal koks die be-
kroond zijn met een Michelinster.

Rondleiding en zelf steken
Bent u benieuwd naar de geheimen 
van het witte goud? Laat u dan vooraf-
gaand aan de lunch of het diner rond-
leiden op de Raaijmakers Hoeve en 
haar akkers en zie hoe de asperges ge-
stoken worden. Daarnaast is er ook de 
mogelijkheid om zelf asperges te ste-
ken als u dat wenst. 

Locatie
Asperges op de velden vindt plaats bij 
de Raaijmakers Hoeve, gelegen aan de 
Nuenense Boord. Hier wordt u in stijl 
ontvangen, want het mag met recht 
het mooiste en meest pittoreske plek-
je van Brabant genoemd worden. Im-
mers, Van Gogh schilderde er, Gerard 
van Maasakkers zong erover… en er 
liggen maar liefst 18 aspergevelden bij 
elkaar. Martin & Bernie Raaijmakers, 
in het Nuenense wellicht beter be-
kend als Prins Naturijn en zijn piekfij-
ne adjudante, ontvangen u graag!

Voor meer informatie, vragen of re-
serveringen, kunt u contact opnemen 
met: Bertie Klaassen 06 - 28 10 16 38, 
info@aspergesopdevelden.nl 
www.nuenen.aspergesopdevelden.nl 



STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN! 
GRATIS proefles? Even bellen! 
Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

LINDEBLAADJES

REPARATIE  van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Tevens verkoop van AEG, 
Siemens, Miele en Beko. 
Zowel vrijstaand als inbouw. 
Voor aanbiedingen zie www.
adivitswasdroogkoelspec-nl. - 
Uw specialist AD IVITS, tel. 
040-2541803 / 06-14697792, 
www.ivits.nl, email: aivits@
onsmail.nl 

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Mierlo, telefoon 
06-48273718.

Feestje? Huur: Statafels 
€ 4,-; Barkruk € 1,25; Ka-
raoke € 35,-; Tenten vanaf 
€ 20,- eventueel bezorgen 
mogelijk. Mulders Staan-
tafelverhuur, Bruhezerweg 
49, 5704 CM Helmond, te-
lefoon 0492-510855 of 06-
27175412. Website: www.
ikgeefeenfeestje.nl.

Stichting Vrijwilligers 
Thuiszorg Geldrop /
Mierlo / Nuenen. Voor 
terminale zorg bereikbaar 
via tel. 06-12458961. Voor 
zorg aan mensen met de-
mentie en/of een lichame-
lijke beperking: Geldrop 
via Loket Zorg, tel. 14040. 
Servicepunt Nuenen: tel. 
040-2831675.

Ervaren huisarts verricht 
rijbewijs- en hypotheek-
keuring bij u thuis! Tel. 
040-2844993.

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet voor-
uit betaald is. Er volgt geen 
tegenbericht.

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

Informatie verspreiding: 
040-2831200 / rdel@onsnet.nu

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m € 125,-

Hoogte 200 cm p.m € 135,- 
ANTRACIET EN GRIJS! 

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

BOEKEN EN PLATEN-
BEURS, voor de 25e keer, 
Oda School, Laan ten Bo-
gaerde 7, te Sint-Oedenro-
de. Openingstijden op za-
terdag 27 en zondag 28 fe-
bruari van 10.00 tot 17.00 
uur. De toegangsprijs is 1 
euro. www.boeken-en-
platenbeurs.nl

 PUZZELHOEKWeek 8

5 8
4 6 8

4 2 9 5
8 7 6
9 3 6 2
2 9 3

2 7 1
1 8 2

SudokuKruiswoord

Horizontaal: 1 schroeflijn 6 ontzag 12 voeg 13 levenloos 14 titel 16 watertje 
18 Europeaan 19 onmeetbaar getal 20 been 22 vrouwelijk dier 24 keurig 
25 familielid 27 laan 29 grappenmaker 30 kosten koper 31 water in Utrecht 
33 jong dier 35 meervoud 37 wees gegroet 38 dra 39 Chinese deegwaar 
40 namelijk 41 pl. in Gelderland 42 mak 44 de oudste 45 roem 
47 riv. in Frankrijk 50 noodsein 52 watering 54 op de wijze van 56 gezet 
58 trekdier 59 meetkundige term 61 stuk hout 64 en omstreken 
65 uitroep van vreugde 66 overal 68 orkaan 69 sieraad.

Verticaal: 1 bagger 2 voorzetsel 3 vlug 4 mestvocht 5 gravin van Holland 
7 pl. in Gelderland 8 gebakje 9 nachthemd 10 en dergelijke 11 schenkmond 
15 vleesgerecht 17 zangnoot 18 aanwijzend vnw. 19 toestemming 
21 tegenover 23 lekkernij 24 achter 26 pers. vnw. 27 nauwelijks 
28 selecte groep 29 namiddag 30 vaas 32 ratelpopulier 34 Turks bevelhebber 
36 op grote afstand 41 water in Friesland 43 motorschip 46 zangnoot 
48 deel v.e. schoen 49 drinkbakje 51 of dergelijke 52 aansteekkoord 
53 heldere ster 55 treuzel 57 fris 59 vrouwelijk dier 60 plechtige gelofte 
62 bloeiwijze 63 boogbal 65 lage rivierstand 67 familielid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36

37 38 39

40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62 63 64

65 66 67

68 69

W A A R D E H A C H E E

D B L E U L O O N K

R A S P O L M E E G E L

A R E E N E E R A

M A N K V U R I G E R E N

A T E E L T D E U G D K

R E E W I G

T G E N R E T I T E L W

A B E L K R O E S N I E R

N E L W I L M E E

G O A L K T G O M I M E

A A U T O O L I E F

S T I L T E S I E S T A

3 9 8 4 2 6 5 7 1
7 4 5 1 8 9 3 6 2
1 2 6 3 5 7 4 8 9
2 6 3 7 1 4 9 5 8
5 8 4 9 6 2 1 3 7
9 1 7 8 3 5 2 4 6
4 7 2 6 9 3 8 1 5
8 3 9 5 7 1 6 2 4
6 5 1 2 4 8 7 9 3

Oplossingen wk 7
G T A I G A F G A A N T

E N E K A B S A N O S O

H A I C V A D E R N N R

O L H G W R M R O E E R

O P C O O U E A O P M E

R S T O E P D T O E E T

K U N L H N D L S O N J

A R K E E E D R M L F E

A Y L I J R S J O F A O

R P C K A T V I S C N H

T A G H E H A V E R E N

H P L A A T S N E B U R

SCHOOLJONGEN

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

ATTENT
EENLING
ETTER
EVIDENT
FLARD
GEMAK
GRAPPA
KREUPEL
MONTAGE
OPJAGEN
PETEKIND
REUMAPATIENT
ROBOT
SNEEK
SONNET
SPANKRACHT
TERTS
TOCHT
VEDEL
VERGETELHEID
VISIE
VLOED
WEKEN
WEVEN
ZENDSTATION
ZWABBER
ZWEET

S G P E F A Z R O B O T
E S N L C T W E V E N S
V T A I H T A T I S P V
I R S C L E B T N A I E
D E O L V N B E N S A D
E T N P E T E K I N D E
N A N K J K R E U P E L
T N E I T A P A M U E R
L W T E C M G R A P P A
D I E H L E T E G R E V
Z W T A E G A T N O M A
Z E N D S T A T I O N K

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en email het antwoord naar: 
puzzel@ronddelinde.nl (Vermeld naam, telefoonnummer 
en adres). De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij 
Drukkerij Messerschmidt tijdens kantooruren.
Winnaar:

 
Zoek de 10 verschillen
door Huub Coenen

ICT-er met de VUT helpt 
graag met uw: Draadloos 
internet; computer ver-
snellen/opschonen; Win-
dows 7/8, Ipad, E-mail, 
virusscan installeren. 040-
2952567 / 06-23854915.

Gebruikte wasmachines en 
drogers met garantie. Van 
de Weijer, De Hooge Akker 
29, Geldrop (naast DAF), 
tel. 040-2802390.

Witgoedapparaten met lichte 
transportschade. Witgoed-
specialist Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop (naast DAF), tel. 040-
2802390.

Inductiekookplaat, combi-
magnetron defect? Van de 
Weijer, De Hooge Akker 29, 
Geldrop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

Wasmachine, koelkast, vaat-
wasser defect? Van de Weijer, 
De Hooge Akker 29, Gel-
drop, tel. 040-2802390, 
storing@vandeweijer.net

UW VAKKUNDIGE 
MEUBELSTOFFEERDER

PAUL VAN DER VELDEN
OPENINGSTIJDEN

Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur

en. 13.00-17.00 uur

  Berg 28
  5671 CC Nuenen
  WWW.PAULVANDERVELDEN.NL   Tel. (040) 283 5252

RUIM
30 JAAR
ERVARING

houten vloeren 
leggen, renoveren, 
onderhoud, 
laminaat en pvc

www.bertrenders.nl
T. 06 - 24 63 62 91

A
P
K

APK-keuring
voor alle merken

€ 19,95
Jansen Auto BV
De Pinckart 10, Nuenen

Tel. 040-2831284

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij Drukkerij Messerschmidt
Winnaar: Week 6, Dhr. H. Crooijmans, Nuenen.

Heikampen 40 
5672 SM Nuenen 
Telefoon 06 - 22 30 67 17 
info@saloncarpediem.nu
www.saloncarpediem.nu

PRETTIG GESTOORD! 
Kom van het dak af! | € 23,50 

20.15U
. 

ARON ELSTAK 
                                          

20.15U
. 

THE BEATLES REVIVAL 
The Beatles Story | € 22,00 

20.15U
. 
20.15U

. 

LICHTSTAD REVUETHEATER              
Revue van nu | € 19,50 

TONPROATERS TOUR 
Toppers in de Ton | € 16,50 

14.30U
. 

06 
03 

05 
03 

04 
03 

03 
03 

26 
02 

www.hetklooster.org 

Met de moed der wanhoop | € 16,00     

KERSTROOSZONDAG 
in de Walburg Tuinen Laat-
ste Helleborusweekend! 
Vrije toegang van 11.00 
-16.00 uur. Boord 64. Nue-
nen www.dewalburg.nl TE HUUR: Garagebox. 

Omgeving Putterlaan/
Mezenlaan. Prijs € 90,- 
per maand. Inlichtingen: 
06-54685097. Wij vragen voor enkele uurtjes per week

Bezorgers voor Rond de Linde: 
wijk Nuenen-Oost

(± 275 kranten) 
Ben je bereid om elke donderdag 
ons blad te bezorgen?
Dan ben jij dé persoon die wij zoeken.
Heb je belangstelling of wil je meer weten,
bel dan even 040 - 283 1200 of mail rdel@onsnet.nu

LEUKE BIJVERDIENSTE

per direct
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 UITGAANSAGENDA

Opgave uitgaansagenda via redactie@ronddelinde.nl onder vermelding van "uitgaansagenda"

Kerkberichten

Bernhardstraat 4  |  Nuenen
040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

In samenwerking met Yarden

    Afscheid nemen 
             begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en persoonlijk 
afscheid, waarin uw herinneringen en emoties alle ruimte krijgen.  

Een mooi, passend afscheid kan u straks houvast 
geven bij de verwerking van uw verdriet.

Sigrid Hielkema-Tas en 
Thijs van den Biggelaar

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Maand februari
Zondag 9.00 uur 
WSV-wandeling

ingang van het EMK terrein 
aan het Wettenseind.

Elke donderdagochtend
 9.00-12.00 uur Gratis Inloopspreekuur 

Vragen zonder afspraak!
LEV Groep, Berg 22c

Elke vrijdagavond
20.15 uur Rikken bij de supportersclub 

RKSV Nuenen
Pastoorsmast 14 Nuenen

Elke 1e zaterdag van de maand
‘Bruisende Zaterdag’

Winkelhart van Nuenen
Centrum

Elke zaterdag 
9.00 uur Wilgen knotten met IVN

verzamelen bij Het Klooster

Tot en met 5 mei 
9.00-11.30 uur Expositie ‘Veertig Dagen’
na de zondagsmissen en tijdens de ope-
ningstijden van het parochiesecretariaat 

H. Clemenskerk Nuenen

Tot en met 4 april
 Expositie van Ingrid van Dooren

Het Klooster

Woensdag 24 februari 
20.15 uur Vlaamse stand-up 

De Bourgondische Belgen 
Het Klooster

Woensdag 24 februari 
20.15 uur Lezing 

‘Visioenen van Jeroen Bosch’
Kerkelijk centrum De Regenboog

Sportlaan 5 in Nuenen

Donderdag 25 februari
9.30 uur Schuif even aan tafel bij …

Toon Gevers
Zaal Het Trefpunt van Het Klooster in Nuenen 

Donderdag 25 februari
9.30 uur Computercafé

On-line Veiligheid
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Nuenen

Donderdag 25 februari
20.00 uur Heemlezing Paul van de Wiel 

over ‘De Plashoeve’
 Heemkundekring ‘’t Hof van Liessent’ 

Donderdag 25 februari 
20.15 uur Vlaamse stand-up 

De Bourgondische Belgen 
Het Klooster

Vrijdag 26 februari 
16.00-18.00 uur Rondetafelcafé PvdA 

‘Hoe nu verder?’ 
Het Klooster, Park 1, Nuenen

Vrijdag 26 februari 
20.00 uur Kaarten bij 50 jarige 

R.K.V.V. Nederwetten 
Piet Renders paviljoen Nederwetten

Vrijdag 26 februari 
20.00 uur Kienen in Lieshout

Dorpshuis, aan het Grotenhof, in Lieshout

Vrijdag 26 februari
20.15 uur Prettig Gestoord! 

Het Klooster

Vrijdag 26 februari
20.15 uur Rik avond bij de supportersclub 

RKSV Nuenen
‘Oude Landen’ Pastoorsmast 14 Nuenen

Zaterdag 27 februari 
9.15 uur Jaarlijks Bridgetoernooi 

van de Bridgeclub Nuenen
Raboplein in Het Klooster

Zaterdag 27 februari 
20.00 uur Voorstelling: 

‘As I Left My Father’s House’
Kerkelijk centrum De Regenboog

Sportlaan 5 in Nuenen

Zondag 28 februari
14.30 uur Optreden Koor vrouwenvereniging 

Nuenen-Gerwen
Jo van Dijkhof

Zondag 28 februari
15.30 uur Harp-Sax Duo 

Van Gogh Kerkje in Nuenen

Zondag 28 februari
20.30 uur Liederentafel 

Café Schafrath aan het Park in Nuenen

Maandag 29 februari
20.00 uur Moderne kunst door IIne Pels

het Dorpshuis Lieshout

Dinsdag 1 maart
20.00 uur Kienen met VrouwenVereniging 

Nuenen-Gerwen
Het Pleincollege Nuenen

Donderdag 3 maart
09.30 uur Computercafé

Belasting met DigiD
Jhr. Hugo van Berckellaan 18

Nuenen

Donderdag 3  maart
10.30 uur PVGE Nuenen 

Koffie inloopochtend
Kwetternest, Mantelmeeuwlaan 12

Donderdag 3 maart
14.00 uur Informatiebijeenkomst leesgroep 

filosofie. 
Bibliotheek Nuenen

Donderdag 3 maart
20.15 uur Cabarettalent Aron Elstak

Het Klooster

Vrijdag 4 maart
14.30 uur Wereldgebedsdag

Kapel in ‘De Akkers’ 
Margot Begemannstraat 9

Byzantijnse liturgie 
in kapel Kronehoef
Op zondag 6 maart is er een plechtige 
Byzantijnse liturgie om 10.30 uur in de 
kapel Kronehoef aan de Kloosterdreef te 
Eindhoven. De katholieke ‘Gemeen-
schap van de Alheilige Moeder Gods 
Gruzinskaja’ draagt zorg voor de organi-
satie. Zij is een vereniging binnen de ka-
tholieke kerkprovincie van Nederland. 
Deze liturgie uit de 4de eeuw draagt nu 
nog de zuivere spiritualiteit van de eer-
ste Christenen van het Oost-Romeinse 
Keizerrijk. Het vierstemmige Slavisch-
Byzantijnse koor zingt. Na afloop is er 
in de aula koffie en een goed gesprek. 

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zaterdag 27 februari 18.30 uur: vie-
ring, volkszang, voorganger pastor J. 
Vossenaar. 
Zondag 28 februari 11.00 uur: viering, 
Jongerenkoor Jocanto, voorganger 
pastor J. Vossenaar. 

Misintenties
Zaterdag 27 februari 18.30 uur: Leny 
Gödde-Tusschenbroek.
Zondag 28 februari 11.00 uur: overle-
den ouders Sanders-Boeijen; Antoinet-
te van der Bolt-van de Wall; Jos Braks; 
Marte Saris (vanwege verjaardag); Ma-
rinus Donkers en Petronella Donkers-
Daams (vanwege sterfdag Petronella); 
Joost van der Graaf; Marco Hoeks en 
Harrie Vinke; Janus Moonen; Leo van 
Hevelingen en Lotte van Rooij; Guido 
Landman; Jo van Iersel; Marcella van 
de Ven; Johan de Rooij; Frits van der 
Sanden; Theo van Kessel.

Mededelingen:
In onze parochie is overleden Harold 
van Berlo, Irenestraat 10. Wij wensen 
familie en vrienden veel troost en sterk-
te bij het verwerken van dit verlies.

De opbrengst van de collecte voor het 
vrouwenonderwijs in Tucurú in Nue-
nen op 14 februari bedroeg € 378,99. 
Heel hartelijk dank voor uw gaven!

H. Lambertus Nederwetten
www.parochienederwetten.nl

Zondag 28 februari 09.30 uur: viering, 
volkszang, voorganger pastor J. Vossenaar.

Misintenties
Betsy Thoonen-Kuijpers; Cissy Rooij-
ackers-Duijghuizen.

St. Clemenskerk Gerwen
www.parochiegerwen.nl

Zondag 28 februari 11.00 uur: viering, 
parochiekoor, voorganger pastor S. 
Kuijpers.

Misintenties
Sjef en Lena Saris-Swinkels; Piet en Miet 
Maas-van Berlo; Wim van den Elsen.

Mededeling
Vorige week is in onze parochie de 
heer Wim van den Elsen uit de Kerk-
akkers nr. 7 op 84 jarige leeftijd overle-
den. 
Wij wensen familie en vrienden veel 
troost en sterkte toe bij het verwerken 
van dit verlies.
Zaterdag 27 februari is om 11.00 uur 
de uitvaart van de heer Wim van den 
Elsen.

De Regenboog
www.pgn-nuenen.nl

Zondag 28 februari 10.00 uur: ds. C. 
Crouwel. Dit is de derde zondag in de 
veertigdagentijd. Er is kinderneven-
dienst voor kinderen van de basis-
school. We collecteren voor de actie Sa-
men Verder. Deze organisatie collec-
teert elk jaar in de weken rondom Pasen 

voor ontwikkelingsprojecten. Het is een 
samenwerking tussen Kerk in Actie, de 
Vastenactie, Simavi en Hivos. Zaterdag 
27 februari wordt in De Regenboog een 
theatervoorstelling gegeven onder de ti-
tel ‘As I left my father’s house’. (zie elders 
in dit blad). Donderdag is er Open Huis 
tussen 10.00 en 12.00 uur. Verdere info: 
zie onze website.

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen 
www.stpiusx.nl 

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens decreet 
Summorum Pontificum van paus Be-
nedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 25 februari 17.30 uur H. 
Lof; 18.30 uur H. Mis, H. Matthias, 
apostel; gedachtenis van de vasten. 
Vrijdag 26 februari 7.15 uur H. Mis van 
de vasten.
Zaterdag 27 februari 8.30 uur H. Mis 
van de vasten. 
Zondag 28 februari 10.30 uur gezon-
gen Hoogmis van de 3de zondag van 
de vasten. 
Maandag 29 februari 18.30 uur H. Mis 
van de vasten. 
Dinsdag 1 maart 18.30 uur H. Mis van 
de vasten. 
Woensdag 2 maart 7.15 uur H. Mis van 
de vasten. 

Vaarwel. 
Vaar uit.
Ik hoop dat je vindt wat je zoekt.
En kom veilig thuis. 

In zijn eigen vertrouwde omgeving is rustig ingeslapen onze lieve 
vader en opa

Joop Sterenborg
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

echtgenoot van

Elly Sterenborg - Peters † 

Hij overleed in de leeftijd van 86 jaar.

 Wijchen: Herman en Henriëtte
  Jan-Willem en Marlon
  Joost
 Sint Oedenrode: Monique 
  Bart en Barbora
  Marleen en Roel

Nuenen, 19 februari 2016
Correspondentieadres: Blauwe Hof 6304, 6602 ZH Wijchen

De dienst van woord en gebed heeft op woensdag in besloten kring 
plaatsgevonden in de kerk van de H. Clemens aan het Park te 
Nuenen, waarna hij begraven is op de parochiebegraafplaats aldaar.

Jocanto
Jocanto deelt met u de diversiteit van 
het geloof tijdens de viering van 28 fe-
bruari om 11.00 uur in de H. Clemens-
kerk te Nuenen.

Heemtentoonstelling 
over oude 
devotieprentjes
De heemkundekring ‘’t Hof van Lies-
sent’ heeft op dit moment een ten-
toonstelling in het dorpshuis te 
Lieshout over oude devotieprent-
jes. Deze prentjes hangen in vitrines 
in de gangen van het dorpshuis. 

In de heemkamer liggen veel van deze 
oude devotieprentjes. Toen Henny Be-
vers bezig was deze tentoonstelling in 
te richten in de gangen van het dorps-
huis, bleken veel bezoekers te denken 
dat het om bidprentjes voor overlede-
nen ging. Veel bezoekers wisten niets 
van devotieprentjes en dat waren geen 
jonge mensen. Dat stimuleerde de 
heemkundekring om deze prentjes te 
exposeren; het ging blijkbaar om een 
vergeten stuk katholiek cultuurgoed. 
Er zijn veel van deze prentjes in de heem-
kamer waarmee tot nu toe niets is gedaan. 
Nu is er een tentoonstelling over deze 
verdwenen vorm van oude devotie. Graag 
tot ziens in het dorpshuis in Lieshout.

Thema avond 
prednison en 
osteoporose 
Op 10 maart van 19.00 uur tot 21.30 
uur spreken mevrouw Osman, osteo-
poroseverpleegkundige, over het ont-
staan en verloop van osteoporose en 
dokter Traksel, reumatoloog, over het 
risico op osteoporose bij hoge dose-
ring en langdurig gebruik van predni-
son. De botten worden dan broos en 
kunnen gemakkelijk breken.
De thema avond is openbaar en gratis 
toegankelijk. Na afloop ontvangt u 
een goodiebag. Locatie: auditorium 
Máxima Medisch Centrum, Ds. Th. 
Fliednerstraat 1, Eindhoven. Vragen? 
06 83 40 78 50 of info@rveindhoven.nl

Wilde Plantencursus

Planten leren kennen voor beginners
Wilt u wel eens weten wat er zoal groeit en bloeit bij u in de buurt? Wat er groeit en 
bloeit aan zee en aan het wad. Welke planten familie van elkaar zijn? Hoe planten 
zich voortplanten en overleven? Dan is deze korte Wilde Plantencursus iets voor u.

De cursus bestaat uit: 3 avonden ver-
deeld in een theoretisch en praktisch ge-
deelte en 2 excursies in een van de Nue-
nense natuurgebieden. De cursus wordt 
gegeven door IVNers uit Nuenen.
De avonden vinden plaats in de IVN-
ruimte in ’t Klooster, Park 1, 5671 AG 
Nuenen op: donderdag 31 maart, 7 en 
14 april van 20.00 uur - 22.00 uur.
De excursies zijn op: zaterdag 9 en 16 
april van 10.00 uur - 12.00 uur.

Je kunt je aanmelden voor deze cursus 
via de mail: cursusivnnuenen@gmail.
com. De kosten zijn € 20,- te voldoen 
bij de penningmeester van het IVN 
Nuenen NL97RABO 0109120108 o.v.v. 
Wilde Plantencursus 2016. Je inschrij-
ving is definitief als je het bedrag hebt 
overgemaakt. 

Mail voor meer info cursusivnnue-
nen@gmail.com.
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Succesvolle examens   
SDF Friends
Op zondag 21 februari is de Nuenense karateka Martine Oosterwaal ge-
slaagd voor het 1e Dan examen kyokushinkai karate. Ruim acht jaar geleden 
is Martine bij SDF Friends begonnen met karate. Toen zij besloten had om 
naar de 1e Dan toe te gaan werken, hebben haar huidige trainers Frans Ver-
hagen en Ruud Habraken dit mooie voornemen ondersteund. 
 
Tijdens het pittige examen werkte 
Martine alle verplichte kata's en kumi-
tes keurig af. Al eerder had zij laten 
zien dat haar techniek bij het kihon en 
het vrije gevecht een 1e Dan karate 
waardig was. Ook haar jarenlange er-
varing als jeugdtrainster ‘Self-defence 
for Kids’ kwam tijdens het examen 
goed van pas. Na afloop was de vier-
koppige examencommissie het una-
niem eens over de fraaie prestatie die 
Martine had geleverd. Uit handen van 
Frans Verhagen ontving de trotse kara-
teka het felbegeerde 1e Dan diploma 
en de bijbehorende zwarte band. 

Patrick Boons behaalde op 21 februari 
de 2e kyu karate. Patrick traint zeer in-
tensief en geeft daarnaast les aan onze 
jeugdleden. Het examen was van een 
hoog niveau. In het verleden heeft Pa-
trick Kung Fu beoefend. Souplesse, 

spirit en gevoel voor timing waren dui-
delijk zichtbaar in de fraai uitgevoerde 
karatetechnieken.

SDF Friends heeft in haar twintig jarig 
bestaan in totaal tien 1e Dan karateka’s 
afgeleverd: zes mannen en vier vrou-
wen. Ook dat resultaat mag er zijn!

Misschien is karate of zelfverdediging 
voor kinderen (Self-defence For Kids) 
iets voor jou? Kom gerust eens kijken 
naar de trainingen of volg geheel vrij-
blijvend één of twee proeflessen. Het 
adres is Jacobushoek 5, onze dojo staat 
naast basisschool ‘de Wentelwiek’. 
Wil je meer informatie over SDF 
Friends? Neem dan eens een kijkje op 
onze website www.sdffriends.nl. Je 
kunt ook contact opnemen met Johan 
de Bruijne 06-51355036 of stuur een e-
mailtje naar info@sdffriends.nl.

Jaarvergadering 
bij Badminton  
Club Lieshout
Op vrijdag 11 maart a.s. houdt Bad-
minton Club Lieshout weer haar 
jaarlijkse algemene ledenvergade-
ring. In deze vergadering zal het be-
stuur van Badminton Club Lieshout 
verslag doen van het afgelopen ka-
lenderjaar. De algemene ledenver-
gadering is alléén toegankelijk voor 
leden en wordt afgesloten met een 
gezellig samenzijn.

De jaarlijkse algemene ledenvergade-
ring wordt dit jaar gehouden op 11 
maart in de vergaderzaal van het Dorps-
huis in Lieshout. Aanvang is 20.30 uur 
en na afloop zullen de leden het afgelo-
pen jaar ook nog eens informeel door-
nemen tijdens een gezellig samenzijn, 
aan de bar van het Dorpshuis.

Dubbel-kampioenschappen
Twee dagen ná de jaarvergadering 
wordt er alweer een nieuwe activiteit 
georganiseerd: deze keer een échte 
badmintonactiviteit. Op 13 maart or-
ganiseert Badminton Club Lieshout 
immers de jaarlijkse ‘Clubkampioen-
schappen Dubbel’ voor zowel jeugd 
als senioren. Dit jaarlijkse toernooi 
kenmerkt zich vaak door veel gezel-
ligheid, maar ook door volop strijd. 
Tijdens het toernooi, waaraan de le-
den, als aparte speler, kunnen deelne-
men, spelen de deelnemers alléén 
dubbelpartijen. Ze spelen die dubbel-
partijen steeds met een andere part-
ner, waardoor uiteindelijk de beste 
dubbelspeler van de vereniging bo-
ven komt drijven. Het toernooi zal 
gehouden worden in de thuishaven 
van Badminton Club Lieshout: sport-
hal ‘de Klumper’ aan de Papenhoef in 
Lieshout. Datum is dus 13 maart, 
aanvang 10.00 uur en rond 13.30 zul-
len de winnaars bekend zijn én uiter-
aard gehuldigd worden. 

Kienen in Lieshout
Op vrijdag  26 februari    organi-
seert  Carnavalsvereniging de Raopers 
een kienavond in het Dorpshuis, aan 
het Grotenhof, in Lieshout. De avond 
begint om 20.00 uur en de zaal is open 
om 19.00 uur. Iedereen is welkom.

SPORTKarate Rikken

Verschil nummer een en twee klein
Het was Toine Raaijmakers die met een 
kleine voorsprong de pauze inging, met 
een score van 124 punten. Ondanks niet 
de minste tegenstanders was het Toine 
die met secuur en vooral slim spel een 
mooie score had opgebouwd en na de 
pauze met een nieuwe tafel indeling de 
voorsprong niet meer uit handen gaf. 
Ondanks de verwoede pogingen van 
vooral Ruud Vogels, die met zelfs twee 
open solo slems op het einde net niet 
voldoende punten had gescoord en uit-
eindelijk met 115 punten met de tweede 
plaats genoegen moest nemen. De strijd 
om de overige ereplaatsen was tot het 
laatst spannend en het was Antoon 
Hurkmans die met 87 punten op redelij-
ke afstand evenals de vorige week met 
de derde prijs aan de haal ging. 
De hoofdprijs bij de loterij werd deze 
week gewonnen door Hans de Vries.

Uitslag vrijdag 19 februari 2016
 1 Toine Raaijmakers  124 punten
 2 Ruud Vogels  115 punten
 3 Antoon Hurkmans  87 punten
 4 John Erkelens  77 punten
 5 Frits Roijakkers 67 punten
 6 Nelly de Louw  65 punten
 7 Willie van den Heuvel  62 punten
 8 Gerton van Leenders  58 punten
 9 Hans de Vries 49 punten
10 Peter de Louw  47 punten

Vrijdag 26 februari a.s. is weer de vol-
gende rik avond bij de supportersclub 
RKSV Nuenen aanvang 20.15 uur. Ook 
dan is weer iedereen van harte welkom 
om deel te nemen, zowel leden als niet 
leden, ervaren of onervaren. Alle rik-
kers zijn van harte welkom.
Locatie ‘Oude Landen’ Pastoorsmast 
14 Nuenen. Voor informatie bellen 
naar 06 10289797 of 06 40320419.

Runnersclub 
Lieshout start met 
beginners-groep
Ben je toe aan een gezonde start 
van het voorjaar? Heb je altijd al je 
conditie willen verbeteren en daar-
bij samen met anderen sporten? 
Dan is hardlopen of wandelen mis-
schien iets voor jou.

Hardloop- en wandelclub Runnersclub 
Lieshout (RCL) is al meer dan 25 jaar 
een begrip in Laarbeek en omgeving.
Op maandag 29 februari a.s. om 19.30 
uur zal er weer gestart worden met 
een beginnersgroep. Deze groep is ge-
schikt voor mensen die niet, of sinds 
lange tijd niet meer hebben hardgelo-
pen en graag hiermee willen begin-
nen. Er is een speciaal trainingspro-
gramma opgesteld, afgestemd op de 
doelgroep. De trainingen vinden 
plaats onder goede begeleiding en na-
tuurlijk is het mogelijk 1 maand gratis 
mee te lopen.

Wandelen
Onder begeleiding van ervaren trai-
ners, wordt er op woensdagavond en 
op de zondagmorgen sportief gewan-
deld. Hierbij zijn diverse groepen ge-
maakt die ook in een verschillend tem-
po wandelen. 
Aanmelden en meer informatie is te 
verkrijgen bij: bestuur@runnersclub-
lieshout.nl 
De accommodatie van RCL ligt aan de 
Provinciale weg te Lieshout, achter 
tennispark De Raam.
www.runnersclublieshout.nl

Dokter Lieveld is arts voor medische acupunctuur en acupressuur in Nuenen. 
De WHO (World Health Organisation van de VN) publiceerde een lijst met 
meer dan 100 aandoeningen waarvoor zij acupunctuur aanraadt: 
veel pijn-, ontstekings-, psychische en vruchtbaarheidsklachten. 
www.acupunctuur-lieveld.nl Belt u gerust om advies: 040-2837612. 

Dokter Lieveld vertelt...

Kinderwens en acupunctuur
In mijn praktijk behandel ik wekelijks een aantal vrouwen én mannen om 
hun vruchtbaarheid te verhogen. Want acupunctuur blijkt daar een gunsti-
ge invloed op te hebben, zowel bij een natuurlijke bevruchting, als bij IVF, 
ICSI, IUI en bij KI.
 
Helaas is het krijgen van een kind niet 
altijd even vanzelfsprekend. Volgens de 
World Health Organisation (WHO van 
de VN) zoekt ongeveer 15% van de pa-
ren, hulp bij zwanger raken. Bij 33% van 
deze stellen ligt het probleem bij de 
vrouw, bij 35% bij de man en bij 32% 
aan de combinatie van díe twee men-
sen. In China wordt acupunctuur al eeu-
wen gebruikt om de vruchtbaarheid 
van vrouwen én mannen te verhogen. 

Westerse wetenschappers denken in-
middels te weten wat de oorzaak is 
dat acupunctuur een positief effect 
heeft op de vrouwelijke vruchtbaar-
heid. Acupunctuur lijkt de aanmaak 
van neurotransmitters in het lichaam 
van de vrouw te bevorderen. Deze 
neurotransmitters stimuleren op hun 
beurt weer de productie van een be-
paald hormoon dat de menstruatiecy-
clus op een goede manier beïnvloedt. 
 
Daarnaast kan acupunctuur stress ver-
minderen. Bij veel patiënten zie je dat 
zij zich veel beter voelen in de periode 
dat ze de acupunctuur ondergaan. Ze 
hebben meer energie en minder last 
van spanningen. 

Enkele jaren geleden werden in het 
British Medical Journal de resultaten 
gepubliceerd van een groot weten-
schappelijk onderzoek naar het effect 
van acupunctuur: op de vruchtbaar-
heid van vrouwen die een IVF-behan-
deling ondergingen. Aan deze studie 
werkte ook professor Lex Bouter mee, 
indertijd ook rector magnificus aan de 
Vrije Universiteit van Amsterdam.

  
Het inzetten van acupunctuur bij 
vrouwen die een IVF-behandeling on-
dergingen, verhoogde de aantallen 
zwangerschappen en levend gebo-
ren kinderen significant. De onder-
zoekers benadrukken dat deze uit-
komsten volkomen objectief zijn: 
namelijk zwangerschap en geboorte. 
Van een placebo-effect kan volgens 
hen geen sprake zijn. Zij concluderen 
dat de kans om zwanger te worden 
significant groter is als de IVF-behan-
deling voorafgegaan wordt door acu-
punctuurbehandelingen.
 
Om de kans op een zwangerschap zo 
groot mogelijk te maken, is het verstan-
dig om zes tot acht weken vóór een IVF, 
ICSI of IUI-behandeling met acupunc-
tuur te starten. Niet zelden is IVF of ICSI 
niet eens meer nodig. Het stel is op na-
tuurlijke wijze zwanger geraakt. Dat is 
natuurlijk het mooiste resultaat! 

Van Gogh fietsroute Brabant: 

Europese fietsroute van het jaar 2016
De Van Gogh fietsroute in Noord-Brabant is op zaterdag 20 februari, tijdens 
de Fiets en Wandelbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht, uitgeroepen tot Europe-
se fietsroute van het Jaar 2016. Deze unieke fietsroute van maar liefst 335 ki-
lometer laat fietsers niet alleen genieten van Van Gogh maar ook van het 
mooie Brabantse landschap. Brabantse gedeputeerde Henri Swinkels nam 
de bijbehorende Fietstrofee in ontvangst.

Naast de Van Gogh-route waren nog 
drie andere genomineerden in de race 
voor de titel Europese fietsroute van 
het Jaar 2016: La Vélofrancette (Frank-
rijk), Herzroute (Zwitserland) en fiets-
netwerk Picardisch Wallonië (België). 
De jury is onder andere gecharmeerd 
van het thema 'Vincent van Gogh'. “De 
route neemt je mee naar uiteenlopen-
de delen van Noord-Brabant, waar de 
beroemde schilder heeft gewoond en 
gewerkt. Op diverse plaatsen ziet het 
landschap er nog hetzelfde uit zoals 
Van Gogh dit op het doek heeft vastge-
legd,” aldus het juryrapport.
Ook de flexibele indeling van de route 
en de bewegwijzering is voor de juryle-
den een plus. “Fietsers kunnen kiezen 
voor een grote ronde van 335 kilometer, 
maar ook voor vijf kortere fietsroute die 
je elk in een dag kunt afleggen.” De jury 
heeft daarnaast nog een eervolle ver-
melding over het routeboekje: een ring-
bandje met uitneembare kaartjes van 
delen van de route. “De opmaak is over-
zichtelijk, met de juiste informatie en 
het geheel is fraai vormgegeven. Over 
dit boekje is duidelijk goed nagedacht.”

Voor meer details over de Van Gogh 
fietsroute ga je naar visitbrabant.nl/
vangoghfietsroute. Hier kun je te-
vens het routeboekje downloaden. 
De Brabantse Van Gogh fietsklapper 
is ook verkrijgbaar bij de erfgoedlo-
caties Vincent Van GoghHuis in 
Zundert, Van Gogh Kerk in Etten-
Leur, Vincentre  in Nuenen en Het 
Noordbrabants Museum in ’s-Herto-

genbosch. Het boekje is ook verkrijg-
baar bij diverse VVV’s en  bibliothe-
ken. Bestellen kan via: 
www.routebureaubrabant.nl
____________________________________

“Het is tevens een  
unieke manier om  
onze prachtige   
provincie te ontdekken” 
____________________________________

Gezien op de Opwettenseweg.

Henri Swinkels, gedeputeerde Leefbaar-
heid en Cultuur van de provincie Noord-
Brabant: “Als Brabant zijn we trots op 
het bijzondere erfgoed dat Van Gogh 
verspreid over onze provincie heeft na-
gelaten. Hiermee trekken we veel natio-
nale en internationale bezoekers naar 
Brabant. We zijn vereerd dat de jury van 
de Fiets en Wandelbeurs de Van Gogh 
route nu uitroept tot Europese fietsrou-
te van 2016. Dit past ook goed in onze 
ambitie om in 2020 de toonaangevende 
fietsprovincie in Nederland te zijn.”

Heleen Huisjes, directeur VisitBrabant: 
“Met de Van-Gogh fietsroute treed je 
niet alleen in de voetsporen van onze 
Meesterschilder, het is tevens een unie-
ke manier om onze prachtige provincie 
te ontdekken. Met het omarmen van de 
Brabantse Iconen zoals Van Gogh zet-
ten we Brabant stevig op de kaart als 
toeristische bestemming. We zijn dan 
ook enorm trots op deze titel!”

Rikken bij de Supportersclub RKSV Nuenen 

Toine Raaijmakers winnaar 
16de speelronde
De basis voor de overwinning werd voor de pauze gelegd. Het was Toine Raa-
ijmakers die na een afwezigheid van enkele weken dit seizoen op de lijst van 
winnaars nog ontbrak, maar vrijdag meedogenloos toesloeg en met een 
mooie score van 125 punten voor de pauze aan de tweede ronde kon begin-
nen en deze voorsprong ook na de pauze niet meer afstond en verdiend win-
naar werd.
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De derby van 
Nuenen C.A.
Zaterdag 27-Febr. staat voor de 
40ste keer ‘DE’ derby van Nuenen 
gepland op sportpark: ‘De Koppel’ te 
Nederwetten. Plaatselijke RKVV Ne-
derwetten speelt om 15.00 uur te-
gen de buren uit Gerwen, RKGSV.

11 oktober stond deze derby ook ge-
pland, toen ging het voor, tijdens en na 
de wedstrijd er extreem vriendschap-
pelijk aan toe. Deze vriendschappelijke 
wedstrijd werd destijds gespeeld om-
dat voetbalvereniging Nederwetten 
haar 50 jarig bestaan toen groots ver-
diende. 
Nu, aanstaande zaterdag wordt voor de 
competitie gespeeld in de 5de klasse H. 
Deze wedstrijd zal er om 3 punten ge-
streden worden.  Voor Nederwetten zaak  
om uit de onderste regionen te klimmen 
en voor Gerwen is het zaak om aan te ha-
ken in de top van de ranglijst. 
De wedstrijd is 1 dag vervroegd zodat, 
spelers, begeleiders, sponsors en sup-
porters er een lange gezellige zaterdag 
van kunnen maken. Ook onze vrien-
den van EMK en Nuenen zijn natuur-
lijk van harte welkom.
Toegang is zoals het hoort bij ama-
teurvoetbal, gratis! Graag tot ziens 
aanstaande zaterdag om 15.00 uur.

Nederwetten - RKPVV 3-1
Door Leo Evers

Nederwetten boekte in de thuiswedstrijd tegen RKPVV een welverdiende 
3-1 overwinning. Al in de derde minuut kwam Nederwetten op 1-0. Na goed 
ingrijpen van Rick van Lieshout speelde hij de bal door naar Tom Raaijmakers 
die de bal scherp voorzette waardoor de meegelopen Rick de bal voor het in-
schuiven had. 

SPORT
Programma

Zwemmen

WaterpoloVoetbal

RKSV Nuenen
Zondag 28 februari 
Reusel Sport Gr 3 - Nuenen 3  .  . 10 .00 
Reusel Sport Gr 4 - Nuenen 4  .  . 10 .00 
Nuenen 8 - St Mich .Gestel 6  .  .  . 10 .00 
Nuenen 10 - Braakhuizen 8  .  .  .  . 10 .00
ZSC 5 - Nuenen 11  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10 .00 
Nuenen 2 - OJC rosmalen 2   .  .  . 12 .00

EMK
Zondag 28 februari 
Oisterwijk 1 - EMK 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14 .30
EMK VR1 - RKGSV VR1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .00

RKVV Nederwetten
Zaterdag 27 februari
Nederwetten 1 - RKGSV 1 .  .  .  .  .  . 15 .00
Zondag 28 februari 
Terlo 4 - Nederwetten 2   .  .  .  .  .  .  .  .10 .30
Nederw . 3 - Woenselse Boys 10  .10 .00
Nederw . VR1 - Pusphaira VR1  .  . 12 .15

RKGSV Gerwen
Zaterdag 27 februari
Nederwetten 1 - RKGSV 1 .  .  .  .  .  . 15 .00
Zondag 28 februari 
RKGSV 3 - WODAN 10  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
RKGSV 4 - Best Vooruit 7  .  .  .  .  .  .  . 11 .00
EMK VR1 - RKGSV VR1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13 .00

NKV
Zaterdag 27 februari 
NKV 4 - DSC 6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20 .00
NKV 3 - RoDeBo 1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21 .10

Belangrijke overwinning EMK

Valkenswaard - EMK 1-2
Door Cor Groenen

Tegen een directe concurrent was het voor EMK zaak om 3 punten te beha-
len. De eerste kans in de wedstrijd was voor Valkenswaard. Een voorzet van-
af rechts werd naast gekopt.

10 minuten later zag Ben van der Brug-
gen na een mooie solo z’n inzet gepa-
reerd worden door keeper Wing Choi 
van PVV. Het eerste gevaar van PVV 
kwam in de 18e minuut toen aanvoer-
der Jos Wayers zijn schot, gedragen 
door de wind, net over de doellat van 
Nederwetten zag gaan. In de 22e mi-
nuut kwam PVV toch op gelijke hoog-
te. Een te kort teruggespeelde bal op 
keeper Thoonen van Nederwetten 
kwam voor de voeten van een PVV 
aanvaller die de bal voorlangs schoot 
maar daar niet goed weggewerkt werd 
en alsnog door Jos Wayers binnenge-
tikt kon worden. Een charge op Neder-
wetten speler Roy Sleegers in de 36e 
minuut kwam diezelfde Jos Wayers op 
rood te staan. PVV begon de tweede 
helft zeer sterk en creëerde diverse 

kansen maar het kwam echter niet tot 
scoren. Daarna nam Nederwetten 
weer het initiatief maar was in eerste 
instantie slordig in balbezit. In de 73e 
minuut nam Toon van Rooij rond de 
zestien meter een vrije trap. Tom Raa-
ijmakers liep daarop goed in en schoot 
de bal achter doelman Choi. 2-1. In de 
85e minuut  stuitte Ben van der Brug-
gen na een mooie actie wederom op 
doelman Choi. De keeper kon de bal 
echter niet goed verwerken en Tom 
Raaijmakers was er als de kippen bij 
om de afvallende bal binnen te schie-
ten. 3-1. Een mooi resultaat en een 
goede opsteker in aanloop naar de 
wedstrijd van aanstaande zaterdag 27 
februari tegen buurman RKGSV. De 
wedstrijd die dus op zaterdag gespeeld 
wordt begint om 15.00 uur.

In de 17e minuut kwam EMK op een 
0-1 voorsprong. Een voorzet vanaf 
rechts door Kemperman werd na een 
mooi overstapje van Tom van Elst door 
Léon Roijakkers binnengeschoten. In 
het restant van de eerste helft waren er 
nog kansjes voor EMK maar het ver-
zuimde om de voorsprong verder uit te 
bouwen. Direct na rust werd een doel-
punt van EMK-speler Tom van Elst 
wegens buitenspel afgekeurd. In de 
60e minuut ging een schot van Geert- 
Jan Kemperman naast. Enkele minu-
ten later trof Rick Slaats de Valkens-

waard doelman op zijn weg naar een 
doelpunt. In de 79e minuut staat de 
EMK verdediging niet goed en wist 
een Valkenswaard speler door de laat-
ste linie te spelen (1-1). Met deze stand 
kon EMK niet tevreden zijn en uit het 
laatste offensief wist men de 3 punten 
mee naar Nuenen te brengen. Een vrije 
trap van Ronnie Jansen werd bij de 2e 
paal door Tommie van Elst tot vreugde 
van de EMK aanhang binnengekopt. 
Aanstaande zondag staat er voor EMK 
de uitwedstrijd tegen Oisterwijk op 
het programma.

Guus Lippens, man of the match bij EMK.

Carnaval eist zijn tol
Met een grote zege net op zak stortten de Z&PV Nuenen spelers zich in het 
carnavalsgewoel en was dientengevolge de trainingsopkomst de laatste 
weken tot het minimum gedaald. Dat eiste zijn tol in de wedstrijd van afge-
lopen zaterdag tegen AquAmigos.

Nuenen verliest          
van Beerse Boys,  2-1
Door John van den Elsen

Het Nuenense team werd pas echt wak-
ker nadat het binnen 3 minuten op een 
1-0 achterstand werd gezet. Net zoals 
vorig jaar kon aanvoerder Dirk Bothof 
vanwege ziekte niet meedoen. Zijn ge-
mis werd gevoeld. Hij werd vervangen 
door linkshandige heren 2 speler Vin-
cent Clarijs, wiens inzet werd beloond 
met een fraai doelpunt. Het team was 
wakker geschud en duidelijk was dat er 
gewerkt moest worden om een over-
winning uit Waalwijk weg te slepen. En 
dat gebeurde ook. Nuenen gaf gas en 
halverwege de wedstrijd was de stand 
1-8 en leek de wedstrijd gespeeld. Maar 
niets was minder waar. Bij een stand 

van 2-12 in de derde periode moest 
eerst Arjan Sleegers het bad verlaten 
wegens opmerkingen richting de 
scheidsrechter (‘ga nu eens fluiten 
man’) en vervolgens gingen Mart Ver-
meulen en Danny Raaijmakers beide 
voor de derde keer op de bon en moes-
ten ze de wedstrijd vanaf de bank vol-
gen. En toen waren er nog maar zes 
spelers zonder wissels. Zij beten op hun 
tanden en door enkele goede reddingen 
van keeper Eddy Wielders werd met 
4-16 toch nog een goede overwinning 
gehaald. En na een ‘lang zal hij leven’  en 
de nodige cadeaus voor de jarige coach 
werd de avond in Waalwijk afgesloten.

Vincent Clarijs (nr 2) scoort ondanks heftige verdediging.

Het verloop van de wedstrijd was een 
kopie van de wedstrijd van vorig seizoen. 
Ook toen brak Nuenen de score open en 
stond het aan de rust 1-1. Diep in de 2e 
helft trok de thuisploeg ook toen de wed-
strijd definitief naar zich toe.  Ondanks 
het onstuimige weer hadden veel toe-
schouwers de moeite genomen om de 
wedstrijd te aanschouwen. Nuenen was 
in de beginfase de ploeg die probeerde 
openingen te forceren. De voorhoede 

ondervond veel tegenstand van de de-
fensie van Beerse Boys. Toch kreeg Ron 
Jansen na een minuut of acht een prima 
schietkans maar hij zag zijn poging naast 
het doel verdwijnen. In de 21ste minuut 
brak Nuenen de score open. Lars van 
Stipdonk was uitgeweken op rechts en 
leverde een voorzet op maat af aan de 
eerste paal. De geheel vrijstaande Ron 
Jansen kopte buiten bereik van Koen van 
Kollenburg in het doel, 0-1. 

Doelman van Kollenburg het eerst bij de bal (foto: John van den Elsen)

Chris Verhoeven   
Nederlands Kampioen
De jaargangfinales in Leiden zijn al tientallen jaren de kampioenschappen 
voor de minioren (8-12 jaar) zwemmers van Nederland. Namens Z&PV Nue-
nen deed Chris Verhoeven mee in de oudste leeftijd en pakte op de 400m 
vrijeslag en 100m wisselslag de titel jaargangkampioen van Nederland.

Vier maal zilver
Op zaterdag verscheen Chris aan de 
start op de 100m vrijeslag, 200m wis-
selslag en 100m vlinderslag. Bij de 
vrijeslag speelden de zenuwen hem 
nog wat parten, maar ondanks dat 
greep hij een mooie zilveren prijs. 
Eveneens zilver was er op de 200m 
wisselslag, waarop hij in de laatste 
baan net zijn concurrent Jason niet 
meer in wist te halen: 2.36.57 voor Ja-
son tegen 2.36.93 voor Chris. Gebrand 
op de titel ging Chris ook op de 
100vlinder vol de strijd aan, maar dit-
maal was Jay de Vries net iets sneller 
en dus sloot Chris de dag af met drie-
maal zilver. Op dag 2 stonden er we-
derom 3 afstanden op het programma, 
de 50m vrijeslag, 400m vrijeslag en de 
100m wisselslag. Op het oog tegelijk 
tikten Jay en Chris aan op de 50vrij, 
waarop de jury moest beslissen wie er 
gewonnen had. Helaas viel die beslis-
sing uit het voordeel van Jay en dus 
was het in dezelfde tijd wederom zilver 
voor Chris.

Dubbel goud
Op de 400vrij was het echter wel raak. 
Op 100m voor het einde versnelde 
Chris waardoor ook zijn laatste con-
current David Groenewegen van PSV 
af moest haken en met 4.50.17, een 
verbetering van zijn persoonlijk re-
cord met ruim 8 seconden, was er ein-

delijk die zo begeerde titel jaargang-
kampioen van Nederland. Gedragen 
door dit succes dook Chris daarna het 
water in voor de 100m wisselslag. Dit-
maal zonder twijfel en met grote over-
macht won hij hierop zijn tweede titel, 
de nummers 2 en drie tikten ruim 2,5 
seconden later aan.

Chris Verhoeven Nederlands Kampioen 
400m vrijeslag.

Beerse Boys stak een tandje bij en had 
al snel succes. Een voorzet van Rob van 
Bijsterveldt werd door Jannes Mulders 
op waarde geschat. De fel op de huid 
gezeten lange spits kwam voor de ver-
dedigers en knalde de 1-1 gelijkmaker 
achter Danilo Verus, 1-1. Direct na de 
aftrap flitste Yev Marceli door de ver-
dediging van de gastheren maar hij 
schoot in kansrijke positie naast. Tot 
aan de rust gebeurde er voor beide 
doelen niet veel opwindendst.
Na de hervatting probeerde Nuenen 
weer de aanval te zoeken. Met een felle 
wind schuin in de rug forceerde het en-
kele hoekschoppen. Een ervan werd 
slechts gevaarlijk maar de bal belandde 
tegen de buitenkant van de paal. In de 
75ste minuut viel de winnende goal 
voor Beerse Boys. Een aanval over links 
werd in eerste instantie nog gestuit 
maar Jannes Mulders kreeg vervolgens 
de bal en schoot die beheerst in, 2-1.
Geheel onnodig gaf Nuenen de punten 
uit handen en wist in het laatste kwar-
tier geen potten meer te breken.
Van Beerse Boys kant viel nog een vlijm-
scherpe aanval  te noteren die gelukkig 
voor Nuenen juist voorlangs ging.

Komend weekend is een inhaalpro-
gramma waarbij Nuenen geen ver-
plichtingen heeft. 

Nuenen heeft het goede resultaat tegen HVCH geen vervolg kunnen geven. 
Op sportpark De Klep in Middelbeers werd met 2-1 verloren van Beerse Boys.

Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL

Daar krijg je een kleur van...
Jansen interieurspuiterij is al sinds jaar en dag gespecialiseerd 
in lakafwerking van nieuwe en bestaande mdf-, hout-, metalen-, 
kunststof- en glazen meubels, keukens, badmeubels, piano’s, etc. 
Vrijwel in elke kleur en elk gewenst effect in zijdeglans en 
hoogglans. Meer weten?

Bel voor een bezoek aan onze vestiging in Nuenen,
of bezoek onze website. www.spuiterij-jansen.nl

HUUFKES 34-36 NUENEN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL
Collse Heide 4 NueNeN • T (040) 283 75 72 • WWW.SPUITERIJ-JANSEN.NL



 GEEN BTW op Zip/windvaste screens merk Sunmaster  
*ui tvoer ing elektrische, merk Somfy  aanbieding geldig tot en met 18 maart 

Verandadaken - Terrasschermen - Rolluiken - Screens - Markiezen 

   

DLC zonwering, Spegelt 102, 5674cd nuenen tel.: 2857790 
showroom dinsdag t/m vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 
overige tijden op afspraak 

www.dlczonwering.nl info@dlczonwering.nl

leerlingmonteur gezocht, interesse, schriftelijk solliciteren naar onderstaand adres 

 Zipvensterscreen* Zipscreen* Windvaste sunfix screen* 

Postbus 257

5670 AG Nuenen

www.CONnuenen.nl

De Coöperatie OnsNet Nuenen is mede eigenaar van het open 

glasvezelnetwerk in Nuenen.

Wij bieden providers een uniek glasvezelnetwerk voor het aanbieden 

van hun diensten en producten.

De coöperatie is onafhankelijk en stimuleert innovaties en nieuwe 

glasvezeldiensten die onze leden, de Nuenenaren, ten goede komen.

Heb jij het beste idee 
van Nuenen?

Dan is de Coöperatie OnsNet Nuenen op zoek naar jou! 
Wij zijn op zoek naar Nuenenaren (jong en oud) die leuke, gekke, 
nuttige of creatieve nieuwe toepassingen kunnen bedenken (of al 

bedacht hebben) voor ons super snelle glasvezelnetwerk in Nuenen. 
Heb je een goed idee of wil je deel uitmaken van onze denktank? 

Reageer dan via www.CONnuenen.nl.

Rond de Linde 

Dé krant van Nuenen
iedere donderdag 

digitaal op www.ronddelinde.nl 
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